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Министерство
на вътрешните работи
 Наредба № 8121з-572 от 30 май 2018 г.
за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение,
при условията на чл. 259 от Кодекса
на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3
от Закона за Министерството на
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допълнителни възнаграждения за
специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия
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Българската армия
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безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи
и съоръжения, свързани с пожарната
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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ
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УКАЗ № 150
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за
обществените поръчки, приет от 44-то Народно
събрание на 31 май 2018 г.
Издаден в София на 6 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (обн., ДВ, бр. 13 от 2016 г.;
изм., бр. 34 от 2016 г., бр. 63, 85, 96 и 102 от
2017 г. и бр. 7, 15, 17, 24 и 30 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 196, ал. 4 след думите „решенията
по чл. 175, ал. 5“ се добавя „и обявлението за
доброволна прозрачност“.
§ 2. Създава се чл. 196а:
„Добросъвестност
Чл. 196а. Участващите в производството
страни и техните представители са длъжни да
упражняват предоставените им процесуални
права добросъвестно. Отговорността за вреди
при недобросъвестното им упражняване се
реализира по общия исков ред.“
§ 3. В чл. 197 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 след думите „решението за откриване на процедурата“ се поставя запетая и се
добавя „решението за създаване на квалификационна система“;
б) точка 5 се изменя така:
„5. публикуването на:
а) решенията за провеждане на процедури
на договаряне по чл. 18, ал. 1, т. 8 – 10 и 13;
б) решенията по чл. 100, ал. 7, 11 и 12;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. получаването на решението за:
а) определяне на изпълнител;
б) класиране на участниците в конкурса
за проект;
в) включване или за отказ от включване в
квалификационна система или в динамична
система за покупки;
г) прекратяване на участието в квалификационна система или в динамична система
за покупки;
д) прекратяване на процедурата;“.
2. В ал. 2 след думите „ако лицето не е
уведомено“ се поставя запетая и се добавя
„както и при бездействие“.

3. В ал. 3 думите „случаите по ал. 1, т. 1 и
6“ се заменят със „случаите по ал. 1, т. 1 и 8“.
§ 4. В чл. 198 ал. 3 се отменя.
§ 5. В чл. 199 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) точка 2 се изменя така:
„2. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице – жалбоподател,
както и седалището и последния посочен в
съответния регистър адрес на управление,
електронен адрес или факс, ако има такъв;
съответно трите имена и адреса, телефон,
електронен адрес или факс, ако има такъв,
на жалбоподателя – физическо лице;“
б) в т. 4 след думите „обществената поръчка“ се поставя запетая и се добавя „включително уникалния є номер в РОП“;
в) точка 5 се изменя така:
„5. обстоятелствата, на които жалбоподателят основава качеството си на заинтересовано
лице, когато е приложимо;“
г) създава се нова т. 6:
„6. изчерпателно и конкретно посочване
на всички възражения и основанията за тях,
както и исканията на жалбоподателя;“
д) досегашната т. 6 става т. 7.
2. В ал. 3:
а) създават се нова т. 5 и т. 6:
„5. доказателства за обстоятелствата по
ал. 2, т. 5;
6. доказателства за представителната власт,
когато жалбата се подава чрез представител;“
б) досегашната т. 5 става т. 7.
3. В ал. 4 думите „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3“
се заменят с „по ал. 2 и ал. 3, т. 1 – 3, 5 и 6“.
§ 6. В чл. 203 ал. 3 се изменя така:
„(3) Когато с жалбата е поискана временната
мярка по ал. 1, процедурата за възлагане на
обществена поръчка спира от уведомяване на
възложителя за образуване на производство
от Комисията за защита на конкуренцията
до влизане в сила на:
1. определението, с което се оставя без
уважение искането за временна мярка, или
2. решението по жалбата, ако е наложена
временната мярка.“
§ 7. В чл. 205 ал. 7 се изменя така:
„(7) Определението по ал. 3 подлежи на
обжалване по реда на чл. 204, ал. 5. Частната
жалба спира изпълнението на обжалваното
определение.“
§ 8. В чл. 210, ал. 2 изречение първо се изменя така: „Страните се смятат за уведомени,
а призовките или съобщенията – за връчени,
ако са им изпратени на посочените от тях
електронен адрес или факс, ако има такъв.“, а
в изречение второ думите „или не са намерени
на адреса, посочен в жалбата“ се заличават.
§ 9. В чл. 213, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. при установяване на недопустимост на
жалбата, включително когато жалбоподателят
не е обосновал и доказал правния си интерес;“.
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§ 10. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 т. 4 се изменя така:
„4. установява незаконосъобразност на решението, като в случаите по ал. 5 и 6 налага
предвидените санкции;“.
2. В ал. 4 думите „той незабавно“ се заменят с „в деня на сключването той“.
§ 11. В чл. 217 ал. 2 се изменя така:
„(2) По искане на страните, направено в
срока за обжалване, Комисията за защита
на конкуренцията може да допълни или да
измени постановеното решение в частта му
за разноските.“
Преходна разпоредба
§ 12. За подадените до влизането в сила на
този закон жалби до Комисията за защита на
конкуренцията се прилага досегашният ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание
на 31 май 2018 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5512

УК АЗ № 151
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за съдебната власт, приет от 44-то Народно
събрание на 30 май 2018 г.
Издаден в София на 6 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г.; изм.,
бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103
от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81
и 82 от 2011 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от 2011 г.; изм.,
бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66,
70 и 71 от 2013 г., бр. 19, 21, 53, 98 и 107 от
2014 г., бр. 14 от 2015 г., бр. 28, 39, 50, 62 и 76
от 2016 г., бр. 13 от 2017 г.; Решение № 1 на
Конституционния съд от 2017 г. – бр. 14 от
2017 г.; изм., бр. 63, 65, 85, 90 и 103 от 2017 г.
и бр. 7 и 15 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 30, ал.
„18. съдийската
мандироването на
съдебната власт от

5 се създава т. 18:
колегия прекратява косъдия в друг орган на
този, в който заема по
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щат съответната съдийска длъжност, когато
при командироването има нарушения на условията и реда, предвидени в този закон, или
при възникнала необходимост за кадровото
обезпечаване работата на органа на съдебната
власт, от който съдията е командирован.“
§ 2. В чл. 93, ал. 1 т. 9 се отменя.
§ 3. В чл. 94, ал. 1, изречение първо накрая
се добавя „съдия от окръжен съд или съдия от
районен съд с ранг на съдия от окръжен съд“.
§ 4. В чл. 167, ал. 3 изречения второ и
трето се заличават.
§ 5. В чл. 175д ал. 6 се изменя така:
„(6) Инспекторатът към Висшия съдебен
съвет може да получава информация от информационните системи по чл. 56 и 56а от
Закона за кредитните институции. Главният
инспектор и инспекторите от Инспектората
към Висшия съдебен съвет могат да искат
разкриване на банкова тайна от районния
съд, в чийто район е постоянният адрес на
лицето, с изключение на случаите, когато е
дадено съгласие по чл. 62, ал. 5, т. 1 от Закона
за кредитните институции.“
§ 6. В чл. 187, ал. 1, изречение първо след
думите „съвет по“ се добавя „чл. 167, ал. 3“.
§ 7. В чл. 194а, ал. 7, изречение второ след
думата „Прокурорите“ се добавя „и следователите“.
§ 8. В чл. 197 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 5 в текста преди т. 1 думите „повече от три години“ се заменят с „5 години“.
2. Създава се ал. 7:
„(7) Не се провежда периодично атестиране
на магистрати след навършване на 60-годишна
възраст.“
§ 9. В чл. 209, ал. 1, изречение първо думите „постъпване на предложение по чл. 203,
ал. 1“ се заменят с „откриване на процедурата
с решение на Комисията по атестирането и
конкурсите“.
§ 10. В чл. 225, ал. 2, изречение второ накрая се добавя „както и когато съдия, прокурор
или следовател подаде оставка при образувано
срещу него дисциплинарно производство с
предложение за наказание дисциплинарно
освобождаване от длъжност“.
§ 11. В чл. 242, ал. 2 думите „съдиите и
прокурорите – наставници“ се заменят със
„съдиите, прокурорите и следователите – наставници“.
§ 12. В чл. 249 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 2:
„2. задължително въвеждащо обучение на
съдиите, прокурорите и следователите при
първоначално назначаване в органите на
съдебната власт и при избор на съдебните
заседатели за първи мандат;“
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б) досегашната т. 2 става т. 3 и в нея след
думата „следователите“ се добавя „членовете
на Висшия съдебен съвет, главния инспектор
и инспекторите от Инспектората към Висшия
съдебен съвет“;
в) създава се т. 4:
„4. електронно обу чение и организира
приложно изследване и анализ на практики
в областта на правосъдието.“
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Националният институт на правосъдието осъществява поддържането и повишаването
на квалификацията чрез обучителни дейности
и на други лица, когато това му е възложено
със закон или акт на Министерския съвет.“
§ 13. В чл. 251, ал. 2 думата „обучения“ се
заменя с „дейности“.
§ 14. Член 262 се изменя така:
„Чл. 262. (1) Преподавателите към Националния институт на правосъдието са постоянни
и временни. Обучението на кандидатите за
младши съдии, младши прокурори и младши
следователи се осъществява от постоянни
преподаватели, но в него могат да участват
и временни преподаватели.
(2) Постоянни и временни преподаватели
към Националния институт на правосъдието
са съдии, прокурори и следователи. Временни
преподаватели може да бъдат научни сътрудници по правни науки и експерти в други
области.
(3) Съдиите, прокурорите и следователите, избрани за постоянни преподаватели
от управителния съвет, се командироват за
срок до една година от съответната колегия
на Висшия съдебен съвет по предложение на
управителния съвет на Националния институт на правосъдието. Срокът може да бъде
удължаван ежегодно след оценяване работата
на постоянния преподавател от управителния
съвет на Националния институт на правосъдието в рамките на обща продължителност
5 години.
(4) Съдиите, прокурорите, следователите и
съдебните служители осъществяват преподавателска дейност като временни преподаватели
в Националния институт на правосъдието и
разработват учебни материали, самообучителни ресурси и публикации, необходими
за обучителната дейност на Националния
институт на правосъдието, въз основа на заповед, издадена от директора на Националния
институт на правосъдието.
(5) Редът за определяне на лицата по ал. 2,
3 и 4 и възнагражденията им се уреждат с
вътрешните правила по чл. 253, т. 4.
(6) При осъществяване на преподавателска
дейност в Националния институт на правосъдието временните преподаватели ползват
платен служебен отпуск.“
§ 15. В чл. 299 се създава нова ал. 4:
„(4) Министърът на правосъдието със заповед по ал. 1 може да насрочва изпит и по-
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често от два пъти годишно, когато подадените
молби за явяване на изпит са повече от 200 и
стажант-юристите отговарят на изискванията
за допускане до изпит.“
§ 16. В чл. 334 ал. 1 се изменя така:
„(1) За времето, през което съдия, прокурор,
следовател, държавен съдебен изпълнител,
съдия по вписванията или съдебен служител
участва в обучения за повишаване на квалификацията или за преквалификация, той
ползва платен служебен отпуск.“
§ 17. Създава се чл. 340а:
„Чл. 340а. (1) За съдебен служител може
да бъде назначено лице, което:
1. е български гражданин, гражданин на
друга държава – членка на Европейския съюз,
на друга държава – страна по Споразумението
за Европейското икономическо пространство,
или на Конфедерация Швейцария;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото
да заема определена длъжност;
6. отговаря на минималните изисквания за
степен на завършено образование и ранг или
професионален опит, както и на специфичните изисквания, предвидени в нормативните
актове за заемане на съответната длъжност.
(2) Не може да бъде назначено за съдебен
служител лице, което:
1. би се оказало в йерархическа връзка
на ръководство и контрол със съпруг или
съпруга, с лице, с което е във фактическо
съжителство, с роднина по права линия без
ограничения, по съребрена линия до четвърта
степен включително или по сватовство до
четвърта степен включително;
2. е едноличен търговец, неограничено
отговорен съдружник в търговско дружество,
управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски
посредник, ликвидатор или синдик, член на
орган на управление или контрол на търговско
дружество или кооперация;
3. е съветник в общински съвет;
4. заема ръководна или контролна длъжност
в политическа партия;
5. работи по трудово правоотношение при
друг работодател, освен като преподавател
във висше училище;
6. е адвокат, нотариус, частен съдебен
изпълнител или упражнява друга свободна
професия.
(3) На ръководни и експертни длъжности
може да бъдат назначавани само лица с висше
образование.
(4) Когато възникне някое от основанията
за несъвместимост по ал. 2, съдебният служител е длъжен в 7-дневен срок да уведоми
за това работодателя.
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(5) Трудовото правоотношение със съдебния
служител се прекратява без предизвестие при:
1. възникване на пречка по ал. 1;
2. несъвместимост по ал. 2; когато несъвместимостта е по ал. 2, т. 1, трудовото правоотношение се прекратява с един от двамата
служители по преценка на работодателя;
3. неизпълнение на задължението по ал. 4.
(6) Работодателят може да прекрати трудовото правоотношение без предизвестие със
съдебния служител, получил възможно найниската годишна оценка на изпълнението на
длъжността, в едномесечен срок от получаване
на окончателната оценка.“
§ 18. Създава се чл. 343а:
„Чл. 343а. При встъпването си в длъжност,
както и всяка година до 15 май, съдебният
служител е длъжен да подава пред работодателя декларация за имущество и интереси
по чл. 35 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.“
§ 19. В чл. 391 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „на сградите
на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация,
както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“.
2. В ал. 3:
а) в т. 1 накрая се добавя „и на сградите
на Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация,
както и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. осигурява реда в съдебните сгради и
сигурността на органите на съдебната власт
при осъществяване на техните правомощия,
както и реда и сигурността в сградите на Министерството на правосъдието, предназначени
за централната администрация, и в сградата
на Агенцията по вписванията – Централно
управление;“
в) в т. 8 накрая се добавя „както и при
строителство и експлоатация на сградите на
Министерството на правосъдието, предназначени за централната администрация, и на
сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление“.
3. Алинеи 4 и 5 се изменят така:
„(4) При извършване на дейностите по
а л. 3, т. 1 – 7 Главна дирек ци я „Ох рана“
осъществява необходимото взаимодействие с
административните ръководители на органите
на съдебната власт, с пленума на Висшия съдебен съвет, с Бюрото по защита при главния
прокурор и с изпълнителния директор на
Агенцията по вписванията.
(5) Правилата и нормите за безопасност
и охрана при проектиране, строителство,
реконструкция, основно обновяване, ремонт,
преустройство и експлоатация на сградите
на органите на съдебната власт, както и на
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сградите на Министерството на правосъдието,
предназначени за централната администрация,
и на сградата на Агенцията по вписванията – Централно управление, се определят
с наредба на министъра на правосъдието,
съгласувана с министъра на регионалното
развитие и благоустройството и с пленума
на Висшия съдебен съвет.“
§ 20. В чл. 408а се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Който не подаде в срок декларация по
чл. 175в, ал. 1, т. 3 или 4, се наказва с глоба
в размер от 300 до 3000 лв.“
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „нарушението е извършено“ се заменят
с „нарушенията са извършени“.
§ 21. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (ДВ, бр. 28 от
2016 г.) в § 83, ал. 3 от преходните и заключителните разпоредби думите „В срока по ал. 1“
се заменят с „В срок до 31 януари 2019 г.“.
§ 22. В Закона за изменение и допълнение
на Закона за съдебната власт (обн., ДВ, бр. 62
от 2016 г.; изм., бр. 76 от 2016 г.) в § 206 от
преходните и заключителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 3 думите „по новия ред“ се заличават и се създава изречение второ: „Периодичните атестации, проведени до влизането в
сила на този закон, се зачитат за атестиране
по смисъла на чл. 196, т. 3, след придобит
статут на несменяемост, независимо от реда
на неговото придобиване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 23. В срок един месец от влизането в сила
на този закон съдебните служители подават
декларация, че отговарят на изискванията за
заемане на длъжността по чл. 340а, ал. 1 и
декларация за несъвместимост по чл. 340а,
ал. 2.
§ 24. Процедурите за извънредно атестиране, започнали до влизането в сила на
този закон, във връзка с обявени конкурси
за повишаване или преместване, както и за
избор на административни ръководители в
органите на съдебната власт, се довършват
по досегашния ред.
Законът е приет от 44-то Народно събрание на 30 май 2018 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
5511

РЕШЕНИЕ

за избиране на председател на Комисията за
публичен надзор над регистрираните одитори
Народното събрание на основание чл. 84,
т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Репуб-
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лика България и чл. 73, ал. 1 от Закона за
независимия финансов одит
РЕШИ:
Избира Огнян Георгиев Симеонов за председател на Комисията за публичен надзор над
регистрираните одитори.
Решението е прието от 44-то Народно
събрание на 6 юни 2018 г. и е подпечатано с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цвета Караянчева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5610

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 148
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 463,
ал. 5 от Изборния кодекс
ПОС ТА НОВЯВА М:
Насрочвам частичен избор за кмет на
кметство Суходол, община Главиница, област
Силистра, на 14 октомври 2018 г.
Издаден в София на 1 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5580

УКАЗ № 149
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам проф. Михаел Бар-Зоар с
орден „Стара планина“ първа степен за неговите изключителни заслуги за развитието
на двустранните отношения между Република
България и Държавата Израел и за популяризирането на спасяването на българските
евреи по време на Втората световна война.
Издаден в София на 4 юни 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър на външните работи:
Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
5581
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КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 1
от 4 юни 2018 г.

по конституционно дело № 7 от 2018 г.
Конституционният съд в състав: председател: Борис Велчев, членове: Цанка Цанкова,
Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова,
Георги Ангелов, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова-Финкова,
Константин Пенчев, Филип Димитров, Таня
Райковска, при участието на секретар-протоколиста Кристина Енчева разгледа в закрито
заседание на 4 юни 2018 г. конституционно
дело № 7/2018 г., докладвано от съдия Константин Пенчев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 от Конституцията. Образувано е по искане на президента на Република България
за установяване на противоконституционност
на разпоредбата на чл. 24, ал. 2 от Закона за
радиото и телевизията (ЗРТ) (обн., ДВ, бр. 138
от 1998 г.; посл. изм., бр. 44 от 2018 г.), съгласно
която актовете на Народното събрание и на
президента, с които се попълват съответните
квоти от Съвета за електронни медии (СЕМ),
влизат в сила едновременно.
Твърди се в искането, че изпълнението
на тази разпоредба е невъзможно, тъй като
с промяната от 2010 г. на чл. 29, ал. 1, изр. 2
ЗРТ квотите на Народното събрание и президента се обновяват през различен период
от време – две и три години, и следователно
актовете на тези два органа не могат да влизат
в сила едновременно. Нарушено е изискването
за прецизност, недвусмисленост и яснота на
закона, което противоречи на принципа на
правовата държава, прогласен от чл. 4, ал. 1
от Конституцията.
Поддържа се още в искането, че оспорваната разпоредба противоречи на принципа
на разделение на властите – чл. 8 от Конституцията, защото, без да е налице споделена
компетентност при сформиране на състава на
СЕМ между Народното събрание и президента, действията на актовете на двата органа
са взаимно обвързани.
С определение на съда от 17 април 2018 г.
искането на президента е допуснато за разглеждане по същество. Като заинтересувани
инстит уции са констит уирани Народното
събрание и Съветът за електронни медии.
Отправена е покана за правно становище и
до проф. д-р Нели Огнянова.
Със Закона за изменение на Закона за
радиото и телевизията, приет от 44-то Народно събрание на 16 май 2018 г. (ДВ, бр. 44 от
2018 г.), разпоредбата на чл. 24, ал. 2, чието
обявяване за противоконституционна се иска,
е отменена. Делото пред Конституционния
съд остава без предмет и съгласно чл. 19 от
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Закона за Конституционен съд и чл. 22, ал. 3 и
чл. 26, ал. 1 от Правилника за организацията
на дейността на Конституционния съд искането
следва да се отклони и върне на подателя,
а производството по делото да се прекрати.
С оглед изложеното Конституционният съд
ОПРЕДЕЛИ:
Отк лонява искането на президента на
Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на
чл. 24, ал. 2 от Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; посл. изм.,
бр. 44 от 2018 г.).
Прекратява производството по конституционно дело № 7 от 2018 г.
Връща искането на подателя.
Председател:
Борис Велчев
5552

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 94
ОТ 5 ЮНИ 2018 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на отбраната и за определяне
на структури на пряко подчинение на министъра на отбраната, приет с Постановление
№ 54 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 27 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 39 и 104
от 2011 г., бр. 50 и 92 от 2012 г., бр. 8, 55 и 76
от 2014 г., бр. 14, 37 и 94 от 2015 г., бр. 42, 54,
58 и 96 от 2016 г. и бр. 78 от 2017 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложение № 2 към чл. 7, т. 2 т. 85
се отменя.
§ 2. В приложение № 5а към чл. 7, т. 6 се
правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. Имот с идентификатор 68134.100.281,
с административен адрес: София, ул. Ген.
Йосиф В. Гурко 11, и сграда с идентификатор 68134.100.281.1, с административен адрес:
София, ул. Г. С. Раковски 106.“
2. Създават се т. 6 и 7:
„6. Имот с идентификатор 68134.100.282,
с административен адрес: София, ул. Ген.
Йосиф В. Гурко 15.
7. Имот с идентификатор 68134.100.283, с
административен адрес: София, ул. Георги С.
Раковски 106.“
Заключителни разпоредби
§ 3. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението ръководителите на
ведомствата, в чието управление е имотът
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по § 1 и § 2, т. 1, да извършат фактическото
му предаване.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5571

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 95
ОТ 5 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Устройствения
правилник на Министерството на икономиката, приет с Постановление № 447 на Министерския съвет от 2014 г. (обн., ДВ, бр. 108
от 2014 г.; изм. и доп., бр. 32 и 100 от 2015 г.
и бр. 36 и 98 от 2016 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се т. 5а:
„5а. ръководи разработването на клъстерни,
секторни и регионални анализи и политики за
развитие на икономиката; разработва секторни
и регионални анализи за развитие на икономиката и формира секторни и регионални
политики за насърчаване на предприемаческата активност, за привличане на инвестиции
и за развитие на иновативни производства;“
б) точка 29 се изменя така:
„29. създава Служби по търговско-икономическите въпроси към задграничните
представителства на Република България в
чужбина; ръководи и контролира дейността
на икономическите съветници в Службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република
България в чужбина; подпомага популяризирането на българския туризъм в чужбина;“.
2. В ал. 4 думите „към него“ се заменят с
„по бюджета на Министерството“.
§ 2. В чл. 11, ал. 1 числото „13“ се заменя
с „15“ и думите „финансов контрольор“ се
заменят с „финансови контрольори“.
§ 3. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „към министъра“ се заменят с
„по бюджета на Министерството“;
б) създава се изречение второ: „Членовете
на политическия кабинет и служителите от
съответната администрация не могат да се
намесват в оперативната самостоятелност на
инспектората.“
2. В ал. 2 след думите „по утвърден от
министъра“ се добавя „стратегически и“.
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3. В ал. 5:
а) точка 2 се изменя така:
„2. осъществява контрол, води регистри
и извършва проверки по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество;“
б) в т. 3 думите „към министъра“ се заменят
с „по бюджета на Министерството“;
в) точка 9 се изменя така:
„9. извършва проверки по предоставянето
на административни услуги;“
г) създава се нова т. 11:
„11. съставя актове за установяване на
административни нарушения при констатирани нарушения от страна на служителите от
администрацията, когато това е предвидено
в закон;“
д) досегашната т. 11 става т. 12.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Ръководителят на инспектората докладва пряко на министъра за резултатите от
извършените проверки.“
5. В ал. 7 думите „към министъра“ се
заменят с „по бюджета на Министерството“.
6. Създават се ал. 9 и 10:
„(9) Инспекторатът не извършва проверки
в търговските дружества с държавно участие
в капитала и държавните предприятия по
чл. 62, ал. 3 от Търговския закон.
(10) Инспекторатът не извършва проверки
относно бюджетната дисциплина.“
§ 4. В чл. 15, ал. 2 в основния текст думите
„към министъра“ се заменят с „по бюджета
на Министерството“.
§ 5. В чл. 16, ал. 2 се създава т. 15:
„15. изпълнява функциите на длъжностно
лице по защита на данните, като:
а) информира и съветва администратора
или обработващия лични данни и служителите, които извършват обработване, за техните
задължения по силата на нормативните актове
за защита на личните данни;
б) наблюдава спазването на правилата за
защита на личните данни и на политиките
на администратора или обработващия лични
данни по отношение на защитата на личните
данни, включително възлагането на отговорности, повишаването на осведомеността
и обучението на персонала, който участва в
операциите по обработване, и съответните
одити;
в) при поискване предоставя съвети по
отношение на оценката на въздействието
върху защитата на данните и наблюдава извършването на оценката;
г) сътрудничи с надзорния орган;
д) действа като точка за контакт за надзорния орган по въпроси, които са свързани с
обработването, включително предварителната
консултация, и по целесъобразност се консултира по всякакви други въпроси.“
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§ 6. В чл. 20, т. 16 думите „дирекция „Икономически политики за насърчаване“ се заменят с „дирекция „Икономическа политика“.
§ 7. В чл. 21, т. 9 думите „към министъра“
се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 8. В чл. 22 се правят следните изменения:
1. В т. 10 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“ и
думите „от него“ се заменят с „от министъра“.
2. В т. 17 думите „към министъра“ се заменят с „по бюджета на Министерството“.
§ 9. В чл. 23 се създава т. 4а:
„4а. координира дейностите по предоставяне на административни услуги и електронно
управление;“.
§ 10. В чл. 24, т. 9 думите „участва в“ се
заменят с „оказва съдействие на дирекция
„Финанси и управление на собствеността“ при“.
§ 11. В чл. 25 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В основния текст цифрата „6“ се заменя
с „8“.
2. Точка 1 се изменя така:
„1. дирекция „Икономическа политика“;“.
3. Създава се т. 1а:
„1а. дирекция „Насърчителни мерки и
проекти“;“.
4. Създава се т. 6а:
„6а. дирекция „Външноикономическо сътрудничество“.
§ 12. Член 26 се изменя така:
„Чл. 26. Дирекция „Икономическа политика“:
1. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност
и повишаване конкурентоспособността на
българската икономика;
2. подготвя конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане и/
или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
3. изготвя анализи по сектори и отрасли
на промишлеността в подкрепа на вземането
на решения за провеждането на мерки по политиките за стимулиране на икономическия
растеж и подобряване на условията за бизнес;
4. разработва и участва в осъществяването
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014 – 2020 г.;
5. координира и участва в осъществяването
на процеса „предприемаческо откритие“, който
е свързан с разработването и изпълнението
на Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България
2014 – 2020 г.;
6. участва в разработването, организира,
координира и участва в провеждането на политиката по отношение на малките и средните

С Т Р.

10

ДЪРЖАВЕН

предприятия и предприемачеството, както
и в прилагането на клъстерната политика в
икономиката;
7. предлага и осъществява проекти и мерки, насочени към прилагането в Република
България на Десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес;
8. разработва Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането є;
9. организира и ръководи дейността на
Работна група № 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ по Постановление № 85 на Министерския съвет от 2007 г.
за координация по въпросите на Европейския
съюз (обн., ДВ, бр. 35 от 2007 г.; изм. и доп.,
бр. 53 и 64 от 2008 г., бр. 34, 71, 78 и 83 от
2009 г., бр. 4, 5, 19 и 65 от 2010 г.; попр., бр. 66
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 2 и 105 от 2011 г.,
бр. 68 от 2012 г., бр. 62, 65 и 80 от 2013 г.,
бр. 53, 76, 94 и 101 от 2014 г., бр. 6 от 2015 г.,
бр. 36 и 79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.)
към Съвета по европейските въпроси;
10. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на Космоса, произтичаща от членството
на Република България в ЕС, включително
като организира и ръководи дейността на Работна група № 35 „Космическа политика“ по
Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г. за координация по въпросите на
Европейския съюз към Съвета по европейските въпроси;
11. отговаря за прилагането и изпълнението
на ангажиментите на Република България,
които произтичат от членството в ЕС, в областта на иновационната политика в контекста
на Стратегия „Европа 2020“;
12. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции и
агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето
на анализи за икономическото развитие на
страната;
13. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и
аналитични материали на дирекциите в Министерството и подпомага дейността им чрез
предоставяне на необходимите материали;
14. координира и подготвя участието на
министъра в диалога между правителството и
представителите на бизнеса, сдружения и органи на местното самоуправление и осигурява
дейността на Консултативния съвет за насърчаване на малките и средните предприятия;
15. координира дейността на Консултативния съвет за индустриална стабилност и
растеж;
16. предлага мерки за ускорено въвеждане на
цифровите технологии в индустрията, както и
цифрови технологични решения, подпомагащи
развитието на автоматизацията, интеграцията
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и обмена на данни в реално време в производствените процеси (Индустрия 4.0) с оглед
насърчаване на икономическия растеж;
17. осъществява взаимодействие с министерства, агенции и неправителствени
организации по отношение на дейностите
за развитие на нисковъглеродна и ресурсно
ефективна икономика, опазване на околната
среда и ограничаване изменението на климата
съобразно функционалната си компетентност;
18. участва в разработването на националната рамка на политиката за насърчаване
на устойчивата електрическа мобилност и
изпълнението на дейностите в икономиката,
свързани с прилагането на Директива 2014/94/
ЕС на Европейския парламент и на Съвета;
19. участва в разработването и изпълнението на националната стратегия за енергийна ефективност, планове за действие и
подзаконови нормативни актове в рамките на
компетентност на министъра при провеждането на държавната политика по енергийната
ефективност;
20. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в международни
икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия, иновациите, предприемачеството и индустриалната
политика;
21. разработва, координира и осъществява дейностите и мерките на Националната
програма за реформи и на Националната
програма за развитие от компетентността на
Министерството, отчита текущото изпълнение
на програмите пред отговорните институции;
22. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за развитие на
отбранителната индустрия за повишаване на
конкурентоспособността и иновационния потенциал на предприятията, които са свързани
със сигурността и отбраната;
23. участва в разработването и контрола
на оперативните програми, финансирани от
фондовете на ЕС, както и в разработването
на конкретни схеми по въпросите, които са
свързани с политиката за насърчаване на
малките и средните предприятия и иновациите и в подкрепа на различни сектори от
националната икономика;
24. участва в изготвянето на позиции на
министъра по въпроси от компетенциите на
дирекцията;
25. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми
на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите
на правителствената политика в областта на
малките и средните предприятия, иновациите
и предприемачеството;
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26. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.“
§ 13. Създава се чл. 26а:
„Чл. 26а. Дирекция „Насърчителни мерки
и проекти“:
1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на
инвестициите;
2. координира и осъществява контрол при
издаването на сертификат и прилага финансовите мерки за насърчаване на инвестициите
по реда на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
4. участва в координацията на провежданата политика за насърчаване на инвестициите
при взаимодействие с другите централни и
териториални органи на изпълнителната власт
и с Българската агенция за инвестиции;
5. участва в диалога с представителите на
инвеститорската общност по въпросите на
инвестиционната политика;
6. съдейства за изпълнението на инвестиционни проекти, включително като осъществява
координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
7. участва в провеждането на политиката
за изграждане и развитие на индустриалните
зони в България и осъществява взаимодействие и координация с „Национална компания
Индустриални зони“ – ЕАД;
8. участва в изготвянето на удостоверения
и предложения за получаване на разрешения
за пребиваване на чужденци на икономически
основания по реда на Закона за чужденците в
Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително
за особени заслуги в икономическата сфера,
по реда на Закона за българското гражданство;
9. участва в дейностите за подкрепа на проекти за инвестиционни разходи и сключване
на споразумения за индустриално сътрудничество в областта на сигурността и отбраната;
10. участва в подготовката на предложение
на министъра при възлагане на споразумение
за индустриално сътрудничество, както и за
основните параметри на споразумението съгласно чл. 149, ал. 1, т. 2 и 6 и ал. 9 от ЗОП;
11. подпомага министъра при осъществяване на контрола и извършването на проверки
за изпълнението на споразумения за индустриално сътрудничество и офсетни споразумения;
12. участва в разработването и в контрола
на изпълнението на оперативните програми,
финансирани от фондовете на ЕС, по въпросите, свързани с политиките за насърчаване
на инвестициите;
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13. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със средствата от Структурните фондове по програми
на Европейската комисия и от държавния бюджет, в изпълнение на целите и приоритетите
на правителствената политика в областта на
инвестициите;
14. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации по въпросите на
инвестиционната политика;
15. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на споразумения
за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
16. координира изпълнението на функциите на Българската агенция за инвестиции и
взаимодейства с Агенцията по отношение
насърчаването на инвестициите и осъществяването на инвестиционни проекти;
17. координира и подпомага участието на
български предприятия в Рамкова програма
„Хоризонт 2020“ и в съвместните технологични инициативи, учредени под формата на
съвместни предприятия по Седмата рамкова
програма;
18. координира и подпомага участието на
Република България в Инициативата „ЕВРИКА“ и в Съвместната програма „ЕВРОСТАРС“;
19. координира, изпълнява и подпомага
национални проекти в подкрепа на малките и
средните предприятия и предприемачеството;
20. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи регулаторни и административни режими;
21. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството.“
§ 14. В чл. 27 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 10 думите „Икономически политики
за насърчаване“ се заменят с „Насърчителни
мерки и проекти“.
2. Създава се т. 24:
„24. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи в
областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на
конкретни предложения за мерки за подкрепа
на предприятията, свързани със сигурността
и отбраната.“
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова т. 16:
„16. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи в
областта на политиката за развитие на отбранителната индустрия и при подготовката на
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конкретни предложения за мерки за подкрепа
на предприятията, свързани със сигурността
и отбраната;“.
2. Досегашната т. 16 става т. 17.
§ 16. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Точка 23 се отменя.
2. В т. 24 след думите „от 2014 г.“ се поставя
запетая и се добавя „бр. 6 от 2015 г., бр. 36 и
79 от 2016 г. и бр. 7, 12 и 39 от 2017 г.“.
3. Точка 28 се отменя.
4. В т. 30 думите „Икономически политики
за насърчаване“ се заменят с „Икономическа
политика“.
§ 17. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. Дирекция „Външноикономическа
политика“:
1. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на търговските отношения;
2. подготвя информация относно въпроси
от областта на Общата търговска политика
на ЕС във връзка с провеждането на двустранни посещения и срещи на държавно и
правителствено равнище със страните от ЕС
и с трети страни и координира подготовката
на позиции по въпросите на търговските
отношения на ЕС;
3. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС на
проекти на споразумения за икономическо
сътрудничество и спогодби, разработвани от
други ведомства; оказва съдействие при подготовката на преговори по споразумения за
взаимна защита и насърчаване на инвестициите, като дава становища по съвместимостта
на проектите на двустранни инвестиционни
договори с трети страни със законодателството
на ЕС и следи за изпълнението на задълженията на България съгласно Регламент (ЕС)
№ 1219/2012 на Европейския парламент и на
Съвета от 12 декември 2012 г. за установяване на преходни разпоредби за двустранните
инвестиционни споразумения между държавите членки и трети държави (ОВ, L 351 от
20.12.2012 г.);
4. у час т ва в п роцеса на израбо т ва не,
приемане и прилагане на Общата търговска
политика на ЕС, координира въпросите в областта на Общата търговска политика на ЕС и
участва в заседанията на работните органи на
Съвета на ЕС и в процеса на комитология по
въпроси в областта на търговската политика
и външноикономическите отношения;
5. дава становища относно съвместимостта с Общата търговска политика на ЕС при
подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения, програми,
протоколи и неправителствени споразумения
в областта на търговската политика, както и
при тяхното изпълнение и/или предоговаряне;
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6. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на
СТО и осигурява участието на Република
България като член на ЕС в подготовката и
провеждането на двустранни и многостранни
търговски преговори в рамките на СТО и с
новоприсъединяващи се към СТО страни;
7. координира изготвянето на позиции на
българската страна в рамките на търговските
преговори на ЕС и изпълнението на задълженията по сключените търговски споразумения
на ЕС, участва в разработването и прилагането
на законодателството на ЕС в областта на
Общата търговска политика на ЕС;
8. организира и ръководи дейността на
Работна група № 25 „Търговска и външноикономическа политика“ по Постановление № 85
на Министерския съвет от 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз;
9. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на търговската
политика; съгласува становища и позиции,
включително във връзка с въвеждането и
прилагането на европейското законодателство;
10. изготвя информация за законодателството на ЕС в областта на търговската политика, прилаганите мерки по вноса и износа
и търговски договорености на ЕС;
11. координира и участва в изпълнението
на задачи, свързани с участието на Република
България в международните икономически
организации и с развитието на отношенията
с тях;
12. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел и осъществява оперативното
ръководство на дейността на служителите в
Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел;
13. организира и координира цялостния
процес на изпълнение на проектите в рамките
на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по
които координатор е Министерството;
14. анализира развитието на националния
пазар, разработва предложения и участва в
провеждането на търговската политика по
отношение на националния пазар;
15. организира, координира и контролира
цялостния процес, свързан с регулацията в
сектора на производството и търговията с
тютюневи и свързаните с тях изделия, с изключение на чл. 32, т. 1, буква „д“, като изготвя
проекти на нормативни актове на национално
ниво за регулиране на дейностите в сектора;
въвеж да в националното законодателство
изискванията на правото на Европейския
съюз в тази област; изразява становища по
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проекти на нормативни актове на Европейския съюз и др.;
16. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с „Българска агенция за експортно
застраховане“ – ЕАД, като:
а) участва и подпомага извършването на
процедурите по чл. 9, 10, 11 и 13 от Закона
за експортното застраховане;
б) наблюдава дейността на Държавната
комисия по стоковите борси и тържищата, а
при необходимост – изразява становища по
дейността є;
17. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
18. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.“
§ 18. Създава се чл. 31а:
„Чл. 31а. (1) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“:
1. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на външноикономическите и търговските отношения;
2. анализира и дава предложения за развитие на Държавната стратегия за развитие
на външноикономическото и търговското
сътрудничество по страни и региони, включително чрез разработване на програми и
проекти; изучава и анализира икономическото
развитие и законодателство, търговския и
инвестиционния режим на страните;
3. подготвя предложения за провеждането
на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира
подготовката на позиции по въпросите на
външноикономическото сътрудничество;
4. координира подготовката на сесии на
двустранни междуправителствени комисии за
икономическо сътрудничество и заседанията
на други форми на двустранно търговскоикономическо сът рудничество; осиг у рява
текущата работа и координира изпълнението
на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда
сесиите и заседанията;
5. предлага и координира провеждането на
инициативи за представяне на икономическите
възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането
на държавната политика по увеличаване на
износа и съдейства за българското участие в
международни панаири и изложби;
6. координира подготовката и провеждането
на преговори по споразумения за икономи-
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ческо сътрудничество и оказва съдействие
при подготовката и воденето на преговори
по споразумения за взаимна защита и насърчаване на инвестициите; дава становища по
проекти на спогодби, разработвани от други
ведомства;
7. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните
спогодби от компетентността на министъра;
8. координира дейността по участието на
Република България в международни инициативи с икономическа насоченост;
9. координира и участва в осъществяването
на търговско-икономическото сътрудничество
на регионално равнище между местните администрации на Република България и тези
на съответните страни;
10. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на развитието на
външноикономическите отношения;
11. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически
отношения и предоставя информация на други
заинтересувани ведомства и неправителствени
организации; анализира данните за развитие
на търговския стокообмен и възможностите
за развитие на търговията;
12. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални
сдружения информация за икономическото
развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните
страни, информация за законодателството
на ЕС в областта на търговската политика,
прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства
с тях при разработването и провеждането на
пазарната им политика;
13. осъществява оперативното ръководство
на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните
представителства на Република България в
отделните страни и съгласува плановете им за
работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика
на страната;
14. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:
а) предлага и у частва в провеж дането
на икономическата политика и защитата
на търговско-икономическите интереси на
Република България в приемащата страна;
б) предлага и организира мероприятия за
осъществяването на икономическите приоритети на страната, разширяване на износа,
привличане на инвестиции и туристи и популяризиране на възможностите на Република България като надежден икономически
партньор;
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в) осигу рява информация за икономическото развитие, външноикономическата
политика и състоянието на пазара на приемащата страна;
г) оказва съдействие за осъществяване на
връзките между държавните институции на
Република България и приемащата страна и
при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси
в приемащата страна;
д) оказва съдействие на българските делови среди за провеждането на търговската
политика на пазарите на приемащата страна;
15. осъществява контакти и обмен на информация с търговски и икономически мисии,
които са акредитирани в Република България;
поддържа отношения със съответните служби в държавни институции и организации и
други в съответните страни по въпроси на
външноикономическите връзки, като информира Министерството на външните работи
и другите заинтересувани министерства и
ведомства;
16. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва
по въпросите на търговско-икономическата
и маркетинговата дейност на руския пазар;
17. координира изпълнението на функциите
на Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия и на
Българската агенция за инвестиции и взаимодейства с тях в областите на външноикономическо сътрудничество и привличане на
чужди инвеститори;
18. подпомага изпълнението на политиката за развитие на индустриалните зони
в България и осъществява взаимодействие
с „На ц иона л на ком па н и я И н д ус т риа л н и
зони“ – ЕАД;
19. подпомага дирекция „Икономическа
политика“ при изпълнението на инициативи
в областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
20. участва в разработването на прогнозите
и на проектобюджета на Министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на Министерството с
оглед на функционалната си компетентност.
(2) Дирекция „Външноикономическо сътрудничество“ има служители в задграничните
представителства на Република България в
чужбина, които са акредитирани и командировани по реда на Закона за дипломатическата
служба. Ежегодно министърът на икономиката
утвърждава страните, градовете и броя на дългосрочно командированите служители, което
е съобразено с необходимостта от СТИВ.“
§ 19. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Точки 1 и 2 се изменят така:
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„1. организира издаването на лицензи,
удостоверения за регистрация, разрешителни
за внос и износ, води регистри, провежда
превантивен и последващ контрол върху изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности:
а) производство на оптични дискове и
матрици за тяхното производство;
б) производство на спирт, дестилати и
спиртни напитки, включително като осъществява взаимодействие с „Национа лен
институт за изследване на вино и спиртни
напитки“ – ЕООД;
в) прекурсори на наркотични вещества;
г) поддържа база данни на лицензираните
търговци с метални отпадъци по отменения
Закон за управление на отпадъците (ДВ,
бр. 53 от 2012 г.) за издаване на становища
и справки;
д) администрира режима по предоставяне
на уведомления от вносителите и производителите на електронни цигари и контейнери
за многократно пълнене преди пускането им
на българския пазар;
е) извършва и други дейности, свързани
с лицензионни и регистрационни режими,
които са възложени от министъра;
2. прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от
и на територията на Република България;
води и поддържа регистър за търговските
намерения по нормативноопределения кръг от
стоки; приема, обработва и издава документи
за внос и износ в съответствие с конкретния
нормативен акт;“.
2. Точки 3, 4 и 6 се отменят.
3. В т. 8 думите „Икономически политики
за насърчаване“ се заменят с „Икономическа
политика“.
§ 20. В приложението към чл. 6, ал. 8 и
чл. 11, ал. 3 се правят следните изменения:
1. На ред „Инспекторат“ числото „6“ се
заменя със „7“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „444“ се заменя с „443“.
3. Ред „дирекция „Икономически политики
за насърчаване“
33“ се изменя така:
„дирекция „Икономическа политика“ 19“.
4. След ред „дирекция „Икономическа
политика“
19“ се създава ред „дирекция
„Насърчителни мерки и проекти“
14“.
5. На ред „дирекция „Външноикономическа политика“ числото „98“ се заменя с „28“.
6. След ред „дирекция „Външноикономическа политика“
28“ се съ здава ред
„дирекция „Външноикономическо сътрудничество“
69“.
Заключителни разпоредби
§ 21. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия към министъра
на икономиката, приет с Постановление № 105
на Министерския съвет от 2015 г. (обн., ДВ,
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бр. 32 от 2015 г.; изм., бр. 82 от 2015 г.), в чл. 6,
ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. участва в разработването и изпълнението на мерките от годишните програми
за прилагане на Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия; осигурява дейността на звеното за
мониторинг на Иновационната стратегия за
интелигентна специализация на Република
България 2014 – 2020 и представя на министъра на икономиката мониторингов доклад
на звеното;“.
§ 22. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5572

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 96
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. за изплащане на стипендии по
Програмата на мерките за закрила на деца
с изявени дарби от държавни и общински
училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерския съвет от 2018 г.
(ДВ, бр. 14 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи/
трансфери в размер 101 115 лв. за изплащане
на стипендии на учениците от общинските
училища и на учениците от държавните училища, финансирани от Министерството на
образованието и науката.
(2) Средствата по ал. 1 се разпределят,
както следва:
1. по бюджетите на общините – 84 510 лв.,
разпределени съгласно приложението;
2. по бюджета на Министерството на образованието и науката – 16 605 лв.
(3) Допълнителните трансфери по ал. 2, т. 1
се предоставят по бюджетите на общините от
централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности.
Чл. 2. Сумата по чл. 1, ал. 1 да се осигури
за сметка на предвидените средства по централния бюджет за 2018 г.
Чл. 3. (1) Със сумата 16 605 лв. да се увеличат разходите по „Политика в областта на
всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Развитие
на способностите на децата и учениците“ по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г.
(2) Със сумата 20 655 лв. да се увеличат
показателите по чл. 16, ал. 3, т. 1 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
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(3) Със сумата по ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 16, ал. 3, т. 2 от Закона за
държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 4. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 5. Министърът на финансите да извърши
налагащите се промени по централния бюджет,
включително по бюджетните взаимоотношения
на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание
чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси
във връзка с чл. 55а от Закона за публичните
финанси и чл. 2 от Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2018 г. за приемане
на Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на съответните общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 2, т. 1
Разпределение на допълнителните трансфери за
изплащане от общинските училища на стипендии
на ученици по раздел ІІ на Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби през 2018 г.
Средства
за стипендии
(лв.)
Благоевград
Благоевград
3 105
Петрич
Благоевград
3 780
Бургас
Бургас
4 185
Варна
Варна
6 615
Велико Търново Велико Търново
1 215
Враца
Враца
1 215
Габрово
Габрово
1 215
Добрич
Добрич
1 080
Ловеч
Ловеч
1 350
Плевен
Плевен
3 645
Пордим
Плевен
3 240
Пловдив
Пловдив
3 510
Разград
Разград
1 350
Силистра
Силистра
1 215
Столична
София-град
43 470
Казанлък
Стара Загора
2 700
Попово
Търговище
1 620
ОБЩО:
84 510
5623
Община

Област
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп.,
бр. 43, 61 и 81 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19
от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп.,
бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния
административен съд от 2002 г. – бр. 76 от
2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. – бр. 119 от 2002 г.;
изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от
2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15
от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87
от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г., бр. 16
и 80 от 2012 г., бр. 33 и 62 от 2013 г., бр. 23 от
2014 г., бр. 19 и 40 от 2015 г., бр. 17 от 2016 г.,
бр. 29 и 41 от 2017 г. и бр. 21 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2, т. 2 се правят следните изменения:
1. В изречение първо думите „до датата на
пенсионирането“ се заменят с „до 31 декември
1999 г. включително“.
2. Изречение второ се отменя.
§ 2. В чл. 3, ал. 1, т. 1 думите „до датата на
пенсионирането“ се заличават.
§ 3. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. В ал. 2, т. 3 думата „инвалиди“ се заменя
с „лица с трайни увреждания“.
2. В ал. 4, т. 7 думата „инвалид“ се заличава.
§ 4. В чл. 10, ал. 3 думите „чл. 70, ал. 9“ се
заменят с „чл. 70, ал. 12“.
§ 5. В чл. 11 т. 2 се отменя.
§ 6. В чл. 18б се създава ал. 4:
„(4) Лицата по чл. 69б, ал. 4 от КСО придобиват право на пенсия за осигурителен стаж
и възраст при навършена възраст за мъже и
жени, както следва:
1. от 1 януари 2017 г. – 45 години и 4 месеца;
2. от 1 януари 2018 г. – 45 години и 6 месеца;
3. от 1 януари 2019 г. – 45 години и 8 месеца;
4. от 1 януари 2020 г. – 45 години и 10 месеца;
5. от 1 януари 2021 г. – 46 години;
6. от 1 януари 2022 г. – 46 години и 2 месеца;
7. от 1 януари 2023 г. – 46 години и 4 месеца;
8. от 1 януари 2024 г. – 46 години и 6 месеца;
9. от 1 януари 2025 г. – 46 години и 8 месеца;
10. от 1 януари 2026 г. – 46 години и 10 месеца;
11. от 1 януари 2027 г. – 47 години;
12. от 1 януари 2028 г. – 47 години и 2 месеца;
13. от 1 януари 2029 г. – 47 години и 4 месеца;
14. от 1 януари 2030 г. – 47 години и 6 месеца;
15. от 1 януари 2031 г. – 47 години и 8 месеца;
16. от 1 януари 2032 г. – 47 години и 10 месеца;
17. от 1 януари 2033 г. – 48 години;
18. от 1 януари 2034 г. – 48 години и 2 месеца;
19. от 1 януари 2035 г. – 48 години и 4 месеца;
20. от 1 януари 2036 т. – 48 години и 6 месеца;
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21. от 1 януари 2037 г. – 48 години и 8 месеца;
22. от 1 януари 2038 г. – 48 години и 10 месеца;
23. от 1 януари 2039 г. – 49 години;
24. от 1 януари 2040 г. – 49 години и 2 месеца;
25. от 1 януари 2041 г. – 49 години и 4 месеца;
26. от 1 януари 2042 г. – 49 години и 6 месеца;
27. от 1 януари 2043 г. – 49 години и 8 месеца;
28. от 1 януари 2044 г. – 49 години и 10 месеца;
29. от 1 януари 2045 г. – 50 години.“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 70, ал. 1“ се заменят
с „чл. 70, ал. 1 и 2 от“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Съответната пропорционална част от
процента по чл. 70, ал. 1 от КСО за месеците
осигурителен стаж се определя, както следва:
1. от 1 януари 2017 г. зa:
1 месец
= 0,094;
2 месеца
= 0,188;
3 месеца
= 0,282;
4 месеца
= 0,375;
5 месеца
= 0,469;
6 месеца
= 0,563;
7 месеца
= 0,657;
8 месеца
= 0,751;
9 месеца
= 0,845;
10 месеца
= 0,938;
11 месеца
= 1,032;
12 месеца
= 1,126;
2. от 1 януари 2018 г. за:
1 месец
= 0,097;
2 месеца
= 0,195;
3 месеца
= 0,292;
4 месеца
= 0,390;
5 месеца
= 0,487;
6 месеца
= 0,585;
7 месеца
= 0,682;
8 месеца
= 0,779;
9 месеца
= 0,877;
10 месеца
= 0,974;
11 месеца
= 1,072;
12 месеца
= 1,169.“
3. В ал. 4 думите „чл. 70, ал. 1, изречение
четвърто“ се заменят с „чл. 70, ал. 2, изречение
първо“.
4. В ал. 5 думите „чл. 70, ал. 1, изречение
четвърто“ се заменят с „чл. 70, ал. 2, изречение
първо“.
§ 8. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо се изменя така:
„При изчисляване на индивидуалния коефициент по чл. 70, ал. 4 от КСО за пенсии,
отпуснати с начална дата преди 1 януари 2019 г.,
осигурителният доход на лицата по чл. 127, ал. 1
от КСО за месеците, през които са осигурявани
в универсален пенсионен фонд за времето след
31 декември 2001 г., а за лицата по чл. 127, ал. 4
от КСО – за времето след 31 декември 2003 г.,
се намалява с дохода, определен въз основа на
коефициент, представляващ среднопретеглено
съотношение за тези месеци между размери-
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те на осигурителните вноски за универсален
пенсионен фонд и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд, за лицата, родени преди
1 януари 1960 г.“
2. В ал. 2:
а) в изречение първо думите „се отнасят“
се заменят с „лицето е било осигурявано в
универсален пенсионен фонд“;
б) в изречение второ думите „общия брой
на месеците, включени в периода“ се заменят с
„броя на месеците с осигуряване в универсален
пенсионен фонд“.
§ 9. В чл. 22, изречение първо думите „инвалидите по рождение или с придобита инвалидност“ се заменят с „лицата с вродени или
придобити трайни увреждания“, а след думите
„чл. 94“ се поставя запетая и се добавя „ал. 1
или ал. 3 от“.
§ 10. Член 29а се изменя така:
„Чл. 29а. При изчисляване размера на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и
професионална болест коефициентите по чл. 79,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от КСО са, както следва:
1. от 1 януари 2017 г.:
а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто – 0,4096;
б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90
на сто – 0,3584;
в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99
на сто – 0,3072;
2. от 1 януари 2018 г.:
а) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на
сто – 0,4252;
б) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 71 до 90
на сто – 0,3720;
в) за лица с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане от 50 до 70,99
на сто – 0,3189.“
§ 11. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 3, изречение трето думата „възобновява“ се заменя с „възстановява“.
2. В ал. 4 думата „възобновява“ се заменя
с „възстановява“.
§ 12. В чл. 34, ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. лица, които учат в чужбина – те установяват това обстоятелство и срока на обучението в
началото на всеки семестър или учебна година
с издаден от учебното заведение оригинален
документ, а учащите в държава – членка на
Европейския съюз, Исландия, Норвегия, Лихтенщайн и Швейцария – с оригинален или с
електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис; документите трябва да
отговарят на следните изисквания:
а) оригиналните документи, издадени от
висши училища извън държавите – членки
на Европейския съюз, Исландия, Норвегия,
Лихтенщайн и Швейцария, да са оформени в
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съответствие с разпоредбите на двустранните
международни договори, по които Република
България е страна, или на Конвенцията за
премахване на изискването за легализация на
чуждестранните публични актове, съставена
в Хага на 5 октомври 1961 г., а при липса на
такива разпоредби – да са преминали процедура по реда на Правилника за легализациите,
заверките и преводите на документи и други
книжа, утвърден с Постановление № 184 на
Министерския съвет от 1958 г. (обн., ДВ, бр. 73
от 1958 г.; изм. и доп., бр. 10 от 1964 г., бр. 77
от 1976 г., бр. 96 от 1982 г., бр. 77 от 1983 г.,
бр. 103 от 1990 г. и бр. 95 от 2017 г.); документи, издадени от едно и също учебно заведение,
се изискват оформени по този ред само при
първоначалното им представяне;
б) да са преведени на български език от лице,
което извършва преводи по реда на Правилника
за легализациите, заверките и преводите на
документи и други книжа.“
§ 13. В чл. 38 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 15 след думата „пенсия“ се добавя
„по чл. 68, ал. 1 и 2 от КСО“.
2. В ал. 16, изречение второ запетаята след
думата „труд“ и думите „след превръщане на
нощните часове през нощните смени в дневни“
се заличават.
§ 14. В чл. 43, ал. 1 и 2 думата „инвалид“ се
заменя със „с трайно увреждане“.
§ 15. В чл. 43а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) думите „не са били осигурени или не са
получавали пенсия, тъй като“ се заличават, а
думата „инвалиди“ се заменя с „лица“;
б) създава се изречение второ: „Осигурителен стаж се зачита, при условие че за това
време лицата, полагали грижите, не са били
осигурени или не са получавали пенсия, а след
1 януари 2018 г. – не са били осигурени и не са
получавали лична пенсия.“
2. В ал. 2 думата „инвалидите“ се заменя
с „лицата“.
§ 16. В чл. 45, ал. 1, изречение второ думите
„документ за внесените осигурителни вноски“
се заменят с „данните за внесените осигурителни вноски, съдържащи се в информационната
система/регистрите на НОИ“.
§ 17. В чл. 45а се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Времето, за което са внесени осигурителни вноски, се установява въз основа на
данните за внесените осигурителни вноски,
съдържащи се в информационната система/
регистрите на НОИ.“
2. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Когато в 14-дневен срок от получаването на уведомителното писмо лицето не е
внесло осигурителните вноски по чл. 9а, ал. 2
от КСО, се постановява разпореждане за отказ
за отпускане на пенсия.“
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§ 18. В чл. 46, ал. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 5 думите „дете-инвалид“ се заменят
с „дете с трайно увреждане“.
2. В т. 6 думата „инвалиди“ се заменя с
„лица“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„а след 1 януари 2018 г. – не са били осигурени
и не са получавали лична пенсия.“
3. В т. 7 думата „инвалиди“ се заменя с
„лица“, а накрая се поставя запетая и се добавя
„а след 1 януари 2018 г. – не са били осигурени
и не са получавали лична пенсия.“
§ 19. В чл. 62, ал. 4, изречение трето думите
„чл. 92, ал. 5“ се заменят с „чл. 92, ал. 13“.
§ 20. В наименованието на раздел VII думите
„или други платежни институции“ се заличават.
§ 21. В чл. 68 думите „чл. 85“ се заменят с
„чл. 114а от КСО“.
§ 22. В чл. 70 се създава ал. 3:
„(3) При получено уведомяване по ал. 1 или
2, както и по чл. 69 за недължимо или неправилно преведени суми за пенсии по сметка на
пенсионер, които подлежат на възстановяване,
банката не може да удържа от тях суми за такси или да удовлетворява други свои вземания,
произтичащи от договорните є отношения с
пенсионера.“
§ 23. В чл. 85, ал. 7 изречение второ се изменя така: „За събиране на сумите се издава
разпореждане от длъжностното лице, на което
е възложено ръководството на контрола по
разходите на държавното обществено осигуряване в съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, или друго
длъжностно лице, определено от ръководителя на поделението, а за лицата, които нямат
постоянен адрес в страната – от съответните
длъжностни лица в териториално поделение
на НОИ – София-град.“
§ 24. В чл. 92 се правят следните изменения:
1. Алинея 11 се отменя.
2. В ал. 12 думите „с повече от 10 на сто“
се заличават.
Заключителни разпоредби
§ 25. В § 9 от заключителната разпоредба на
Постановление № 32 на Министерския съвет от
2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата
за пенсиите и осигурителния стаж (ДВ, бр. 21
от 2018 г.) накрая се добавя „с изключение на
§ 5, който влиза в сила от 1 януари 2019 г.“.
§ 26. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2018 г. с изключение на § 12 и 24,
които влизат в сила от деня на обнародването
му в „Държавен вестник“, и § 25, който влиза
в сила от 9 март 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5624
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 98
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за изменение и допълнение на Тарифа № 4 за
таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона
за държавните такси, приета с Постановление № 53 на Министерския съвет от 1998 г.
(обн., ДВ, бр. 27 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 9,
33 и 78 от 1999 г., бр. 43, 65 и 86 от 2000 г.;
попр., бр. 27 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 106
и 108 от 2001 г., бр. 24, 34, 39, 106 и 111 от
2003 г., бр. 15, 24 и 32 от 2004 г.; попр., бр. 36
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 52 от 2006 г., бр. 16
и 21 от 2007 г.; попр., бр. 26 от 2007 г.; изм.
и доп., бр. 32 и 75 от 2007 г., бр. 81 от 2008 г.,
бр. 27 от 2009 г., бр. 18 и 75 от 2010 г., бр. 2, 7,
51 и 77 от 2011 г., бр. 27 и 103 от 2012 г., бр. 38
от 2013 г., бр. 50 и 74 от 2014 г., бр. 6, 29 и 57
от 2015 г., бр. 66 от 2016 г., бр. 24 от 2017 г. и
бр. 39 от 2018 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 10б, ал. 3 след думите „на основание чл. 24б, 24и“ се поставя запетая и се
добавя „24к“.
§ 2. В чл. 26, т. 3 – 5 след думите „регистрационен номер“ се добавя „за автомобили“.
§ 3. Член 57 се изменя така:
„Чл. 57. (1) За издаване на лиценз за извършване на частна охранителна дейност се
събират следните такси:
1. за лична охрана на физически лица:
а) на територията на отделна област – 1600 лв.;
б) на територията на цялата страна – 6000 лв.;
2. за охрана на имуществото на физически
или юридически лица:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
3. за сигнално-охранителна дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1500 лв.;
4. за самоохрана на имущество на лица по
чл. 2, ал. 3 от Закона за частната охранителна
дейност:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територи ята на ц ялата ст рана –
2000 лв.;
5. за охрана на питейни и развлекателни
заведения, дискотеки, игрални и компютърни
зали:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територи ята на ц ялата ст рана –
1000 лв.;
6. за охрана на урбанизирани територии:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територи ята на ц ялата ст рана –
1000 лв.;
7. за охрана на мероприятия:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територи ята на ц ялата ст рана –
3000 лв.;
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8. за охрана на ценни пратки и товари:
а) на територията на отделна област –
1600 лв.;
б) на територи ята на ц ялата ст рана –
6000 лв.;
9. за охрана на селскостопанско имущество:
а) на територията на отделна област – 500 лв.;
б) на територията на цялата страна – 1000 лв.
(2) За издаване на дубликат на лиценз се
събира такса 150 лв.
(3) За издаване на допълнение към лиценза
се събира такса 150 лв.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Постановлението влиза в сила в деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5625

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 99
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за одобряване на допълнителни трансфери по
бюджетите на общините за 2018 г. за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 55 735 лв., разпределени по
общини съгласно приложението, за финансово
осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“,
одобрена с Решение № 216 на Министерския
съвет от 2017 г. за одобряване на национални
програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1
да се осигурят за сметка на намаляване на

ВЕСТНИК
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утвърдените разходи по „Политика в областта
на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през
целия живот“, бюджетна програма „Училищно
образование“, по бюджета на Министерството
на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния
бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка
на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на
Министерството на образованието и науката
за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и
науката да извърши съответните промени по
бюджета на Министерството на образованието
и науката за 2018 г. и да уведоми министъра
на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния
бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния
бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от
Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 216 на Министерския съвет от 2017 г.
за одобряване на национални програми за
развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на образованието и
науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
Приложение
към чл. 1, ал. 1

Разпределение на средствата за окончателно плащане по одобрени проекти от Национална програма
„Оптимизация на училищната мрежа“ за 2017 г.
Община

Бургас

Област

Бургас

Модул „Оптимизи- Модул „Рационализация на
ране на училищна- мрежата от професионални
та мрежа“
училища“

Общо

11 243

11 243

Полски Тръмбеш Велико Търново

5 164

5 164

Мездра

Враца

3 024

3 024

Ракитово

Пазарджик

6 849

6 849

Левски

Плевен

7 033

7 033
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Община

Област
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Модул „Оптимизи- Модул „Рационализация на
ране на училищна- мрежата от професионални
та мрежа“
училища“

Общо

Правец

София област

6 675

6 675

Тополовград

Хасково

13 500

13 500

Шумен

Шумен

2 247

2 247

ОБЩО:

41 853

13 882

55 735

5626

РЕШЕНИЕ № 379
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Съюз на глухите
в България“ за представителна организация
на национално равнище в Националния съвет за интеграция на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 1 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на
Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерск и я съвет от 20 04 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27
от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Съюз на глухите
в България“ със седалище и адрес на управление в София, ул. Денкоглу № 12 – 14,
вписано в регистъра на юридическите лица
с нестопанска цел на Софийския градски
съд с решение от 30 юли 1992 г. под № 496,
том 8, стр. 160, по ф. д. № 17639 от 1991 г.,
ЕФН 2191176390 и с БУЛСТАТ 000703130, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години
считано от 5 юни 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5627

РЕШЕНИЕ № 380
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за признаване на Сдружение „Национална
асоциация на сляпо-глухите в България“ за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания
На основание чл. 10, ал. 1 – 3 във връзка
с чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 9, ал. 1 от
Правилника за устройството и дейността на

Националния съвет за интеграция на хората
с увреждания и критериите за представителност на организациите на и за хора с
увреждания, приет с Постановление № 346
на Министерск и я съвет от 20 04 г. (обн.,
ДВ, бр. 114 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 96 от
2005 г., бр. 101 от 2007 г., бр. 93 от 2009 г.,
бр. 23 от 2014 г., бр. 10 и 81 от 2015 г. и бр. 27
от 2018 г.),
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
Признава Сдружение „Национална асоциация на сляпо-глухите в България“ със
седалище и адрес на управление в Пловдив,
ул. Ален мак № 4, регистрирано по реда на
Закона за юридическите лица с нестопанска
цел с Решение № 7912 от 22 октомври 1997 г.,
вписано в регистъра на юридическите лица с
нестопанска цел на Пловдивския окръжен съд,
том 3, стр. 136, п. 68 по ф. д. № 5138/1997 г.,
с ЕФН 159051381 и БУЛСТАТ 115173977, за
представителна организация на национално
равнище в Националния съвет за интеграция
на хората с увреждания за срок 3 години
считано от 5 юни 2018 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5628

РЕШЕНИЕ № 384
ОТ 7 ЮНИ 2018 Г.

за прекратяване на процедура за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Албена“,
община Балчик, област Добрич
На основание чл. 8п от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, § 41 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за концесиите, чл. 117, ал. 1, т. 4 във
връзка с чл. 59, т. 4 от Закона за концесиите
и чл. 46, ал. 2 от Закона за нормативните
актове, Решение № 201 на Министерския
съвет от 2018 г. за откриване на процедура за
предоставяне на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област
Добрич (ДВ, бр. 31 от 2018 г.), и мотивиран
доклад на министъра на туризма
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МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Прекратява процедурата за предоставяне
на концесия за услуга за морски плаж „Албена“, община Балчик, област Добрич, поради
установени нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията за
възлагане на концесията.
2. Решението да се обнародва в „Държавен
вестник“ и може да бъде обжалвано пред
Комисията за защита на конкуренцията по
реда на глава шеста от Закона за концесиите
в 10-дневен срок от обнародването му.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Веселин Даков
5629

МИНИСТЕРСТВА
И ДРУ ГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА
И ВОДИТЕ
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на регионалните
инспекции по околната среда и водите
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се определят
структурата, функциите, организацията и териториалният обхват на дейност на регионалните
инспекции по околната среда и водите (РИОСВ).
(2) Регионалните инспекции по околната
среда и водите осъществяват своята дейност
съгласно посочените в приложението седалище
и териториален обхват на дейност.
Чл. 2. (1) Региона лните инспек ции по
околната среда и водите са административни
структури към министъра на околната среда
и водите, осигуряващи провеждането на държавната политика по опазване на околната
среда на регионално равнище.
(2) Регионалните инспекции по околната
среда и водите са юридически лица на бюджетна издръжка към министъра на околната
среда и водите и се ръководят от директора
на РИОСВ.
(3) Директорите на РИОСВ са органи на
изпълнителната власт и второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на околната
среда и водите.
Чл. 3. Дирекция „Политики по околната
среда“ при Министерството на околната среда
и водите (МОСВ) осъществява общо и методическо ръководство, координация и контрол
върху дейността на РИОСВ.
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Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Региона лните инспек ции по
околната среда и водите се представляват
от директор или от оправомощено от него
длъжностно лице съгласувано с министъра
на околната среда и водите.
(2) Директорите на РИОСВ се назначават
след проведен конкурс по реда на Кодекса
на труда и се освобождават от длъжност от
министъра на околната среда и водите.
Чл. 5. (1) Региона лната инспек ци я по
околната среда и водите е администрация,
която подпомага директора на РИОСВ при
провеждането на държавната политика по
опазване на околната среда на регионално
равнище и извършва дейности по а дминистративно обслужване на гражданите и
юридическите лица.
(2) Длъжностното разписание на РИОСВ
се утвърждава от директора на РИОСВ след
одобряване от министъра на околната среда и
водите и след съгласуване от компетентните
звена в МОСВ.
(3) Поименното разписание на длъжностите на съответната РИОСВ се утвърждава от
директора на РИОСВ.
(4) Компетенциите на служителите на
РИОСВ се определят от действащото законодателство и се регламентират от длъжностните им характеристики, утвърдени от
директора на РИОСВ.
(5) Служителите на РИОСВ се назначават
и освобождават от длъжност от директора
на РИОСВ по реда на Закона за държавния
служител и Кодекса на труда.
Раздел II
Правомощия на директора на РИОСВ
Чл. 6. (1) Директорът на РИОСВ:
1. организира, ръководи и контролира
цялостната дейност на РИОСВ;
2. осигурява провеждането на регионално
равнище на държавната политика в областта
на опазване на околната среда;
3. представлява РИОСВ пред всички министерства, ведомства, организации и лица
в страната и в чужбина;
4. разпорежда се с бюджетните средства на
РИОСВ и утвърждава система за финансово
управление и контрол в РИОСВ;
5. и з да в а а д м и н ис т рат и вн и а к т ов е в
изпълнение на законоустановените му компетенции;
6. издава наказателни постановления и/
или прилага принудителни административни
мерки при констатирани нарушения на законодателството в областта на околната среда;

С Т Р.

22

ДЪРЖАВЕН

7. оправомощава длъж ностни лица от
РИОСВ да съставят предупредителни и констативни протоколи, както и актове за установяване на административни нарушения, в
рамките на предоставените му компетенции;
8. до 31 януари на всяка календарна година
представя за утвърждаване от министъра на
околната среда и водите годишен план за
контролната дейност на РИОСВ;
9. до 31 януари на всяка календарна година представя на МОСВ и Предприятието
за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС) годишен отчет
за изпълнените п рез п ред ходната година
дейности по видове и постигнати резултати
по годишен план за дейности в защитени
територии – изк лючителна държавна собственост;
10. до 15 февруари на всяка календарна година представя на министъра на околната
среда и водите годишен отчет за дейността
на РИОСВ за предходната година;
11. до 30 април на всяка календарна година
изготвя и публикува на интернет страницата
на РИОСВ регионален доклад за състоянието
на околната среда за предходната година;
12. до 31 октомври на годината, предхождаща годината, за която се разработва
планът, представя на министъра на околната
среда и водите годишен план за дейности в
защитени територии – изключителна държавна собственост;
13. ежемесечно до 5-о число на месеца
представя в МОСВ отчет за осъществената
контролна дейност за предходния месец;
14. предприема съответните действия при
възникване на аварийна ситуация съгласно
у т върдени със заповед на минист ъра на
околната среда и водите указания за действия при възникване на аварийни ситуации,
свързани със замърсяване на компонентите
на околната среда;
15. изготвя искания до изпълнителния
директор на ИАОС за пробовземане и извършване на анализи от лабораториите към
И АОС в изпълнение на изискванията на
законодателството по околна среда;
16. възлага обществени поръчки в рамките
на своята компетентност;
17. подпомага разработването на нормативните актове, национални и регионални
планове, програми и стратегии в областта
на околната среда;
18. утвърждава: правилник за вътрешния
ред (вкл. правила и инструкции за работа на
администрацията, за общия документооборот и документооборота в счетоводството);
вътрешни правила/у казани я за организацията на дейностите при осъществяване на
контролната дейност (вкл. административнонаказателната дейност), при възлагане на
обществени поръчки и др.;
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19. в качеството си на орган по назначаване и работодател по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителните разпоредби на Кодекса
на труда създава необходимата организация
за изпълнение на разпоредбите на Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
и отговаря за изпълнението му;
20. изпълнява и други задачи, възложени
му от министър, заместник-министър, главен
секретар, главен/изпълнителен директор и
директори на дирекции в МОСВ.
(2) Функциите на директор на РИОСВ в
негово отсъствие се изпълняват от оправомощено от него длъжностно лице съгласувано
с министъра на околната среда и водите.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТА НА РИОСВ
Раздел I
Структура на РИОСВ
Чл. 7. Дейността на РИОСВ се осъществява с помощта на администрация, която
според разпределението на дейностите, които
извършва при подпомагане на директора на
РИОСВ, е обща и специализирана.
Чл. 8. А дминистрацията е организирана
в дирекции, към които могат да се създават
отдели при спазване изискванията на Закона
за администрацията и Наредбата за прилагане на К ласификатора на длъжностите в
администрацията.
Раздел II
Обща администрация
Ч л. 9. (1) Общат а а д м и н ис т ра ц и я на
РИОСВ подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, създава
условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
техническите дейности по административното обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в дирекция „А дминистративни, финансови
и правни дейности“.
(3) Дирекция „А дминистративни, финансови и правни дейности“ извършва дейности,
свързани със:
1. деловодно и административно обслужване, като:
а) извърш ва деловод но обсл у ж ва не и
външна и вътрешна куриерска дейност;
б) организира дейността по административно обслужване на юридически и физически
лица на принципа „едно гише“;
в) систематизира и съхранява документите
и другите материали на администрацията в
съответствие с изискванията на Закона за
Националния архивен фонд;
2. финансови дейности, като:
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а) изготвя първоначалното разпределение
на бюджета на РИОСВ съгласно утвърдените за инспекцията разчети по приходите,
разходите, трансферите и финансирането и
показатели за ангажименти и задължения
за съответната година, включително и списъците за капиталови разходи;
б) разработва средносрочна, актуализирана бюджетна прогноза и проектобюджет
на приходите, разходите и ангажиментите
за разходи и за нови задължения на РИОСВ
за период от три години;
в) изготвя предложения за промени по бюджета на РИОСВ съгласно дадените указания
за изпълнение на бюджета от централната
администрация на МОСВ;
г) извършва финансово-счетоводни дейности, като изготвя всички необходими справки и документи, изисквани от централната
администрация на МОСВ;
д) изготвя месечни, тримесечни и годишни
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
на сметките за средства от Европейския съюз
и на сметките за чужди средства, тримесечни
и годишни финансови отчети за степента на
изпълнение на програмите и политиките на
МОСВ, тримесечни оборотни ведомости и
годишен финансов отчет;
е) предоставя информация, свързана с
електронно управление, съгласно Закона за
електронното управление;
ж) контролира, анализира и отчита разход ва не т о на п р едо с т а вен и т е бюд же т н и
средства, както и събирането и трансфера
на приходите;
3. правни дейности, като:
а) осигурява законосъобразното осъществяване на правомощията на директора на
РИОСВ и служителите;
б) осигурява процесуалното представителство;
в) изготвя проекти на договори и становища по законосъобразността на проекти на
договори, по които страна е РИОСВ;
г) подготвя и/или съгласува проекти на
индивидуални административни актове;
д) изготвя и/или съгласува наказателни
постановления и мотивирани резолюции за
прекратяване на административнонаказателните преписки, издавани от директора;
е) изготвя становища/отговори и разработва предложения за решаване на правн и п роблем и, свърза н и с фу н к ц и и т е на
РИОСВ, в т.ч. и по постъпили жалби, сигнали
и предложения;
ж) изготвя становища по проекти на нормативните актове в областта на околната
среда;
з) предприема действия за своевременно
събиране на дължимите вземания на РИОСВ;
4. човешки ресурси, като:
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а) извършва кадровото обслужване, в т. ч.
документирането на трудовите и служебните
правоотношения и дейност та, свързана с
личния състав;
б) изготвя поименно разписание на длъжностите и вътрешни правила за работните
заплати;
в) изготвя анализи за потребностите от
обу чение на персонала и планира обу чението, подготвя анализ за състоянието на
администрацията в съответствие със Закона
за администрацията;
г) въвежда и поддържа актуална информация в регистъра на административните
структури и актове на органите на изпълнителната власт и изготвя доклад за състоянието на администрацията;
5. стопанска дейност, като:
а) организира материално-техническото
снабдяване, както и управлението и стопанисването на собствеността на РИОСВ;
б) осигурява информационните връзки и
комуникации на администрацията;
6. дейности по възлагане на обществени
поръчки по реда на ЗОП и ППЗОП, като:
а) прогнозира и планира обществените
поръчки;
б) организира и подготвя възлагането на
обществените поръчки;
в) провежда процедури за възлагане на
обществени поръчки;
г) сключва договори по реда на ЗОП;
д) организира и възлага обществени поръчки по реда на чл. 20, ал. 3 от ЗОП;
е) сключва договори за обществени поръчки със стойности под праговете, определени
в чл. 20, ал. 4 от ЗОП, както и договори по
глава трета „Изключения“ на ЗОП;
ж) поддържа профил на купувача;
з) създава и поддържа досиета на обществените поръчки;
7. връзки с обществеността, като:
а) организира и провежда на територията
на РИОСВ кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта
на околната среда и подпомага провеждането
на национални кампании;
б) изготвя и разпространява прессъобщения до регионалните медии относно приоритетите и текущата дейност на РИОСВ;
в) организира и провежда пресконференции и публични информационни събития;
г) публикува новини, поддържа и актуализира информацията на интернет страницата
на РИОСВ;
д) организира изготвянето на информационни материали за обществеността;
е) изпълнява други дейности, свързани
с дейността на инспекцията, предвидени в
законите и подзаконовите нормативни актове
и/или възложени от директора на РИОСВ.
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Раздел III
Специализирана администрация
Чл. 10. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на директора на РИОСВ, свързани
с неговата компетентност.
(2) Специализираната администрация е
организирана в дирекции:
1. дирекция „Контрол на околната среда“
с направления „Опазване чистотата на атмосферния въздух и вредни физични фактори“,
„Комплексно предотвратяване и контрол на
замърсяването (КПКЗ), екологична отговорност и доброволни ангажименти“, „Опасни
химични вещества и контрол на риска от
големи аварии с опасни химични вещества“,
„Опазване на водите“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ извършва
дейности, свързани със:
а) опазване на въздуха, водите и почвите
от замърсяване и увреждане чрез осъществяване на превантивен, текущ и последващ
контрол върх у състоянието и ползването
им и източниците на тяхното замърсяване;
б) контрол за изпълнение на мерките,
параметрите и изпълнението на условията
и изискванията в издадените в съответствие
със законодателството по околна среда административни актове, разрешения, разрешителни, регистрационни документи и др.;
в) екологосъобразно управление на отпадъците;
г) управление на опасни химични вещества и смеси и предотвратяване на големи
аварии с опасни вещества;
д) контрол на шума, излъчван от промишлени източници в околната среда;
е) уведомяване на общинските органи за
необходимостта от разработване на общински програми, контрол по изпълнението на
мерките в общинските програми, разработени
в съответствие с изискванията на законодателството по опазване на околната среда;
ж) изготвяне на становища при процедурите по издаване на решения, разрешения,
разрешителни и регистрационни документи
в съответствие с изискванията на законодателството по околна среда;
з) 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 директорът на РИОСВ;
и) контрол по изпълнение на задълженията
по екологична отговорност, в това число по
изпълнение на програми за отстраняване на
екологични щети и по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване
на екологични щети (ЗОПОЕЩ);
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к) прилагане на доброволните ангажименти по чл. 132 от Закона за опазване на
околната среда (ЗООС);
л) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда и за
осъществената контролна и административнонаказателна дейност;
м) извършване на проверки, изготвяне на
отговори или становища по постъпили жалби,
сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;
н) изпълнение на други дейности, свързани с дейността на дирекцията, предвидени в
ЗООС, специалните закони и подзаконовите
нормативни актове към тях и/или възложени
от директора на РИОСВ;
2. дирек ци я „Превантивна дейност“ с
направления „Екологична оценка (ЕО) и
оценка на въздействието върху околната среда
(ОВОС)“, „Биологично разнообразие, защитени територии и зони“ и „Специализирани
регистри“ извършва дейности, свързани със:
а) провеждане и координиране на процедурите по глава шеста от ЗООС (ЕО и ОВОС)
и/или процедурите по реда на наредбата по
чл. 31а от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР);
б) контрол по спазването на забраните
или ограниченията на дейности, въведени
със заповедите по чл. 12, ал. 6 и чл. 19 от
ЗБР и/или с план за управление на защитена
зона, ако има такъв;
в) организация на процеса на участие на
обществеността при вземане на решения в
областта на околната среда;
г) организация на работата на експертния
екологичен съвет;
д) изготвяне и предоставяне на информация за състоянието на околната среда
(в това число за включването в годишния
регионален доклад за състоянието на околната среда) и за осъществената контролна и
административнонаказателна дейност;
е) съгласуване на дейности, които собствениците и ползвателите планират да извършат
в защитените територии, ако липсва план
за управление или те не са предвидени в
плановете и проектите по глава четвърта
от Закона за защитените територии (ЗЗТ),
независимо от разрешенията, които се изискват по други закони;
ж) окомплектоване на документация и
участие в процедурите по обявяване и промяна на защитените територии по реда на
глава трета от ЗЗТ;
з) извършване на проверки на защитените
територии и защитените зони по изпълнение
на режимите, определени в заповедите за
обявяването им и плановете за управление,
ако има такива;
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и) контрол по изпълнение на условията
и мерките в издадените от министъра на
околната среда и водите или от директора
на РИОСВ решения по ОВОС и ОС, решения по преценка необходимостта от ОВОС,
становища и решения по ЕО;
к) контрол по прилагане на ЗООС, ЗЗТ,
ЗБР, Закона за лечебните растения (ЗЛР),
Закона за защита на животните (ЗЗЖ) и Закона за генетично модифицирани организми
(ЗГМО) в съответствие с правомощията на
директора на РИОСВ;
л) поддържане и управление на локални
информационни масиви и бази данни (регистри) за състоянието на околната среда;
м) извършване на проверки, изготвяне на
отговори или становища по постъпили жалби,
сигнали и предложения съгласно функционалната компетентност на дирекцията;
н) изпълнение на други дейности, свързани с дейността на дирекцията, предвидени в
ЗООС, специалните закони и подзаконовите
нормативни актове към тях и/или възложени
от директора на РИОСВ.
(3) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
на РИОСВ може да бъде структурирана в
една дирекция „Контролна и превантивна
дейност“, която извършва дейностите по
ал. 2, т. 1 и 2.
(4) Дейността на РИОСВ, когато е бенефициент по оперативните програми на
Европейския съюз, Програмата за околната
среда и действията по климата (LIFE) и други
европейски или международни проекти или
програми, се подпомага от служители, заемащи длъжността „сътрудник по управление
на европейски проекти и програми“, назначени за срок до приключване на проекта/
програмата и с възнаграждения, финансирани
изцяло от бюджета на проекта/програмата.
Раздел IV
Функции на РИОСВ
Чл. 11. При провеждане на своята дейност
РИОСВ има регулиращи, информационни и
контролни функции.
Чл. 12. (1) При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или
участва в разработването на документи в
областта на опазването на околната среда
и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище
дейности, свързани с политиката на държавата в тази област.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 РИОСВ изпълнява произтичащите от
законови те и подзаконови те нормат ивни
актове задачи, включително и чрез:
1. участие с един или няколко представители в държавни, регионални, областни,
общинск и и меж ду ведомствени комисии,
програмни, експертни и технически съвети;
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2. произнасяне, у твърж даване или съгласуване в съответствие с нормативните
изисквания по околна среда на общински
програми, планове за действие, оперативни
планове за действие, проекти на актове и др.;
3. процедиране на проекти на планове за
управление на защитени зони и възлагане и
процедиране на проекти на планове за управление на защитени територии; разработване
и/или участие в проекти, финансирани по
оперативни програми, и др.;
4. поддържащи и възстановителни дейности в защитени територии – изключителна
държавна собственост, съгласно ЗЗТ и плановете за управление.
Чл. 13. (1) При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и
участва в провеждането на дейности, свързани със:
1. предоставяне на информация, свързана с
дейността на инспекцията на обществеността,
вкл. и на средствата за масово осведомяване;
2. повишаване на териториално ниво на
общественото съзнание и култура в областта
на околната среда;
3. поддържане на регистри и бази данни.
(2) При осъществяване на функциите по
ал. 1 РИОСВ изпълнява следните дейности:
1. организира процеса на достъп на обществеността до информацията за околната
среда, като:
а) предоставя информация за околната
среда съгласно изискванията на ЗООС и
Закона за достъп до обществена информация;
б) предприема действия за информиране
на заинтересованите ведомства и организации
и средствата за масово осведомяване при
регистрирано превишаване на алармените
прагове за нивата на серен диоксид, азотен
диоксид и озон;
в) предоставя информаци я, свързана с
дейността на инспекцията;
г) поддържа и осигурява достъп чрез интернет страницата на РИОСВ на електронни
бази данни/регистри съгласно изискванията
на ЗООС и специалните закони;
д) поддържа и осиг у рява ефективното
функциониране на информационните центрове за обществеността;
е) поддържа интернет страница на РИОСВ;
ж) издава информационни материа ли,
свързани с дейността на РИОСВ, включително регионални доклади за състоянието
на околната среда;
2. организира кампании за повишаване на
общественото съзнание и култура в областта
на околната среда и тяхното провеждане на
регионално ниво;
3. включва обществеността в процеса на
вземане на решения, свързани с опазване на
околната среда.
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Чл. 14. Контролните функции на РИОСВ
включват осъществяването на превантивен,
текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните и административните актове, регламентиращи качеството на
компонентите на околната среда и факторите,
които є въздействат.
Чл. 15. Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда
и факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзаконовите нормативни актове за:
1. предотвратяване от замърсяване или
увреждане на околната среда и възстановяване на околната среда от замърсяване или
увреждане чрез:
а) произнасяне с решение по ОВОС/ЕО
или с решение за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС/ЕО за
инвестиционни предложения за строителство,
дейности и технологии/планове и програми,
за които компетентен орган за произнасяне
е директорът на РИОСВ, и участие в такива
процедури, когато компетентен орган е министърът на околната среда и водите;
б) п роизнася не с решен и я по оцен к а
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения и
становища по чл. 2 ал. 2 от Наредбата за
условията и реда за извършване на оценка
за съвместимостта на планове, програми,
проекти и инвестиционни предложения с
предмета и целите на опазване на защитените зони, приета с ПМС № 201 от 2007 г.;
в) участие в процедурите по издаване,
отказ, преразглеждане, изменение, актуализиране и отмяна на комплексни разрешителни
по чл. 117 от ЗООС; на решения за одобряване на доклад за безопасност за изграждане
и/или експлоатация на предприятия/съоръжения с висок рисков потенциал по чл. 116
от ЗООС и проверка/оценка на доклад за
политиката за предотвратяване на големи
аварии на предприятия/съоръжения с нисък
рисков потенциал и издаване на становище
по чл. 106 от ЗООС;
г) у частие в процеду рите по издаване,
преразглеждане и отмяна на разрешителните
за емисии на парникови газове;
д) 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 РИОСВ;
е) изготвяне и предоставяне на становища
по инвестиционните проекти по програмите
за отстраняване на миналите екологични
щети и по от четите за изпълнението на
програмите;
ж) изготвяне и предоставяне на становища
по приложимите изисквания за химичните
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вещества и смеси в обхвата на Закона за защита от вредното въздействие на химичните
вещества и смеси (ЗЗВВХВС) и подзаконовите
нормативни актове към него;
2. опазване чистотата на атмосферния
въздух и контрол на веществата, които нарушават озоновия слой, и флуорсъдържащите
парникови газове чрез:
а) участие с представител в комисиите
за държавно приемане на обекти съгласно
чл. 16 от Закона за чистотата на атмосферния
въздух (ЗЧАВ);
б) ежегодна актуализация на списъците:
на обектите, формиращи атмосферни емисии, подлежащи на задължителен емисионен контрол (чрез регистрационни карти и
инструментален контрол); на обектите от
обхвата на наредбата по чл. 9б от ЗЧАВ; на
обектите, извършващи дейности от обхвата на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ, и на
предприятията, които подлежат на контрол
по Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна
на Регламент (ЕО) № 842/2006 и Регламент
(ЕО) № 1005/2009 относно веществата, които
нарушават озоновия слой;
в) контрол по разработването и изпълнението на общинските програми по чл. 27 от
ЗЧАВ за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и за достигане
на съответните норми в установените за
целта срокове;
г) контрол по разработването на оперативни планове за действие по чл. 30 от ЗЧАВ за
ограничаване на риска от превишаване на
установените норми или алармени прагове
при неблагоприятни метеорологични условия
и други фактори;
3. опазване на водите от замърсяване чрез:
а) участие в процедури по издаване (вкл.
изменение, продължаване, прекратяване и
отнемане) на разрешителни за заустване на
отпадъчни води в повърхностни водни обекти
и определяне на индивидуалните емисионни
ог раничени я на точковите източници на
замърсяване;
б) поддържане в актуално състояние на
списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и приоритетно опасни
вещества, общи и специфични замърсители;
4. спазване на изискванията за осигуряване на екологосъобразно управление на
отпадъците чрез:
а) утвърждаване на работни листове за
класификация на образувани отпадъци;
б) издаване на разрешения за извършване на дейности по третиране на отпадъци,
извършване на регистрация и издаване на
регистрационни документи за дейности с
отпадъци съгласно разпоредбите на Закона
за управление на отпадъците (ЗУО);
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в) издаване на становища или административни актове за съгласуване на проекти (в
т.ч. допълване и/или корекции в съответствие
с нормативните изисквания) за закриване и
рекултивация на съществуващите депа за
отпадъци;
5. опазване на елементите на Националната екологична мрежа и биологичното разнообразие, както и устойчивото използване
на биологичните ресурси, чрез:
а) изготвяне на становища за дейности в
защитени територии и защитени зони и за
проекти за планове за управление на защитените територии и защитените зони;
б) участие в процедури, свързани с растителни и животински видове, поставени под
режим на опазване и регулирано ползване,
и в процедури по обявяване и промени на
защитени територии и защитени зони и вековни дървета;
в) регистрация на екземпляри по чл. 91
от ЗБР и чл. 22 от ЗЗЖ;
г) изготвяне на планове за поддържащи
и възстановителни дейности в горите със
съпътстващ добив на дървесина в поддържани резервати;
д) извършване на наблюдения и контрол,
свързани с мониторинга на биоразнообразието и биологичните ресурси и генетично
модифицирани организми;
е) издаване на индивидуа лни административни актове по реда на глава втора от
наредбата по чл. 31а от ЗБР, вкл. издаване
на писмо по чл. 2, ал. 2 от същата наредба;
ж) възлагане извършването на допълнителни проучвания и анализи или събиране
на допълнителна научна информация относно предмета и целите на защитените зони
и/или очакваната степен на увреждането им от
реализацията на планове, програми, проекти/
инвестиционни предложения при провеждане
на процедурите по ОВОС, ЕО и ОС;
з) извършване на контрол, свързан с инвазивни видове и с отглеждане на растителни
и животински видове извън естествената
им среда.
Чл. 16. (1) При осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол в съответствие с изискванията на законодателството по
опазване на околната среда РИОСВ извършва
самостоятелни и/или съвместни проверки
„на място“ и по документи, свързани със:
1. опазване чистотата на атмосферния
въздух и контрол на веществата, които нарушават озоновия слой, и флуорсъдържащите
парникови газове по отношение на:
а) концентрацията на основни и допълнителни показатели, ако такива са определени,
съгласно чл. 4, ал. 1 и 2 от ЗЧАВ, характеризиращи качеството на атмосферния въздух
в приземния слой, в т. ч. и при възникнала

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

аварийна ситуация, в резултат на която са
изпуснати емисии на вредни вещества;
б) емисиите (концентрации) на вредни
вещества, изпускани в атмосферата от неподвижни източници, нормирани съгласно
действащото законодателство, както и съгласно подписаните и ратифицирани от Република България международни конвенции
и в съответствие с ефективността на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
в) емисиите на вредни вещества съгласно програмите за тяхното намаляване по
подписаните и ратифицирани от Република
България международни конвенции;
г) трансграничния пренос на вредни вещества и фоновото качество на атмосферния
въздух;
д) източниците на неорганизирано изпускане на емисии;
е) ефективността от работата на пречиствателните съоръжения за отпадъчни газове;
ж) източниците на неприятни миризми;
з) пускането на пазара и/или употребата
на бои, лакове и авторепаратурни продукти
в обхвата на наредбата по чл. 11а от ЗЧАВ;
и) производството, вноса, износа, пускането на пазара, употребата, проверките за
течове, възстановяването, регенерирането,
рециклирането или унищожаването на вещества, които нарушават озоновия слой, или
флуорсъдържащи парникови газове, както и
на продукти и съоръжения, които съдържат
или зависят от тези вещества;
к) установяването на съответствие със
законодателството по флуорсъдържащи парникови газове и вещества, които нарушават
озоновия слой, посредством извършване на
анализ на място;
л) спазването на изискванията за провеждане на собствен мониторинг;
м) количествата, вида и енергоефективността на изгаряните горива;
н) изпълнението на условията в издадените
разрешителни за емисии на парникови газове;
2. опазване на водите от замърсяване, като:
а) контролира обектите, формиращи отпадъчни води, включително пречиствателните
станции на населените места;
б) контролира параметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените
разрешителни за заустване на отпадъчни
води по реда на Закона за водите (ЗВ) и
комплексните разрешителни, издадени по
реда на ЗООС;
в) контролира аварийните изпускания на
отпадъчни води;
г) провежда мониторинга на отпадъчните
води;
д) поддържа база данни за извършения мониторинг, включително собствен мониторинг
на титулярите на издадени разрешителни, за
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количествените и качествените характеристики на отпадъчните води и за контрол за
състоянието на отпадъчните води;
3. опазване на почвите по отношение на:
а) замърсяването с вредни вещества;
б) рекултивацията на нарушени терени
и на почви, замърсени с вредни вещества;
4. з ем н и т е нед ра – по о т ношен ие н а
състоянието на компонентите на околната
среда и факторите, които им въздействат при
извършване на дейности по предоставени
разрешения за търсене; търсене и проучване;
проучване и концесии за добив;
5. управление на отпадъците по отношение на:
а) лицата, извършващи дейности по събиране, включително разделното събиране,
предварително съхраняване, транспортиране,
оползот воряване и/и ли обезвреж дане на
отпадъци, в т.ч. спазването на условията на
издадените разрешения и регистрационни
документи;
б) лицата, пускащи на пазара продукти,
след употребата на които се образуват масово
разпространени отпадъци, в т.ч. изпълняващи задълженията си индивидуално или
чрез колективни системи, представлявани
от организация по оползотворяване;
в) лицата, при чиято дейност се образуват
отпадъци, начина им на съхранение и предаване за оползотворяване и/или обезвреждане;
г) експлоатацията, закриването и следексплоатационните грижи на съоръженията и
инсталациите за съхраняване, оползотворяване и обезвреждане на отпадъци;
д) изпълнението на мерките в общинските програми за управление на отпадъците
и задълженията на органите на местното
самоуправление и местната администрация,
произтичащи от ЗУО;
е) изпълнението на утвърдените планове
за закриване на съществуващите депа за
отпадъци, неотговарящи на нормативните
изисквания, и изпълнение на проектите за
крайна рекултивация на депата за отпадъци;
ж) трансграничния превоз на отпадъци,
в т.ч. контрол по изпълнение на условията
в изда дени те от минист ъра на околната
среда и водите писмени съгласия за превоз
на отпадъци;
з) оказване на съдействие на други конт рол н и орга н и, кои т о с ъобра зно свои т е
правомощия осъществяват контрол по управлението на отпадъци, в т.ч. трансграничния
превоз на отпадъци;
и) отчетността и предоставянето на информация за дейностите по отпадъците;
к) изпълнение на задълженията на собствениците на депа относно изискванията за
превеждане на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци;
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6. опазването на биологичното разнообразие и елементите на Националната екологична мрежа, както и устойчивото използване
на биологичните ресурси по отношение на:
а) изпълнението на плановете за управление и спазване на режимите за защитените
територии и защитените зони;
б) опазване на защитени растителни и
животински видове и техните местообитания
и устойчивото ползване на биологичните
ресурси;
в) охраната на резервати и поддържани
резервати, които попадат в обхвата на съответната РИОСВ;
г) контрол върху вътрешната търговия с
екземпляри от видовете по Приложенията
към Регламента на Съвета относно защитата
на видовете от дивата флора и фауна чрез
регулиране на търговията с тях, регистрациите по чл. 90 от ЗБР и изпълнението на
разпорежданията при задържане и конфискуване на животни и растения;
д) контролира спазването на изискванията на законодателството при отглеждане
на растителни и животински видове извън
естествената им среда;
е) извършва контрол по отношение изпълнението на условия, изисквания и мерки, свързани с биологичното разнообразие,
поставени в актове, издадени от министъра
на околната среда и водите или оправомощени от него лица в изпълнение на техните
функции;
ж) установяване на щети от защитени
видове хищници върху селскостопански животни и култури, пчелини и друго имущество;
7. реализация на устройствените планове
и на инвестиционните проекти в селищните
и извънселищните територии и зоните им
на влияние по отношение на:
а) изпълнението на условията и мерките в
решенията по ОВОС и в решенията за преценяване на необходимостта от извършване
на ОВОС за инвестиционни предложения на
съответните етапи от тяхната реализация;
б) наблюдение и контрол при прилагане
на планове/програми, за които е издадено
решение по преценяване на необходимостта
от ЕО или становище по ЕО;
в) изпълнението на условията и мерките
в издадените решения по оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените
зони;
г) с ъо т ве т с т вие т о на пара ме т ри т е на
планове, програми, проекти/инвестиционни
предложения, за които е проведена процедура
по чл. 2, ал. 2 от наредбата по чл. 31а от ЗБР;
8. управление на опасни химични вещества
и смеси по отношение на:
а) изискванията за съхранение на опасни
вещества и смеси на ЗЗВВХВС и подзаконовите нормативни актове към него;
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б) изискванията за предоставяне на информация за опасни вещества и смеси по
веригата на доставки, потребителите надолу
по веригата, обмен на данни, регистрация,
разрешаване или ограничаване на вещества
в самостоятелен вид, в смеси и в изделия
съгласно Регламент REACH;
в) изискванията за нотификация на класификацията и етикетирането на пускани на
пазара опасни вещества и смеси съгласно
Регламент CLP;
г) изискванията за предоставяне на информация за износа и вноса на опасните
вещества, смеси и издели я в обх вата на
Регламент (ЕС) 649/2012 (PIC);
д) изискванията, свързани със забраната,
ограничаване на производството, пускането на пазара и употребата, предоставянето
на информац и я за уст ой чиви органи чни
замърсители в обхвата на Регламент (ЕО)
850/2004 (POPs);
е) удостоверяване на биоразградимостта
на повърхностноактивни вещества в състава на детергенти съгласно Регламент (ЕО)
648/2004;
ж) изискванията, свързани с ограничаване
или забрана на производството, пускането
на пазара или износа на живак, живачни
съединения и смеси на живака, продукти,
съдържащи живак, или процеси, включващи
употребата на живак или живачни съединени я, съгласно Регламент (ЕС) 2017/852
относно живака;
9. промишленото замърсяване по отношение на:
а) изпълнението на програми за отстран яването на щети върх у околната среда,
наст ъпили от мина ли действи я или бездействия на държавата, при приватизация
(ако има такава);
б) изпълнението от условията в издадените
комплексни разрешителни;
в) изпълнението от операторите на задълженията им по ЗОПОЕЩ, вкл. по прилагане
на постановените с издадени заповеди превантивни/оздравителни мерки;
г) изпълнението на изискванията на глава седма, раздел I от ЗООС от операторите
на предприятия с нисък и с висок рисков
потенциал;
10. промишлените източници на шум по
отношение на:
а) съответствието на нивата на шума по
границите на производствената площадка
и в местата на въздействие с нормативно
определените гранични стойности на показателите за шум в околната среда;
б) спазването на условията за извършване
на собствени периодични или контролни
измервания на шум;
в) техническите средства за намаляване
на вредното въздействие на шума;
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11. генетично модифицираните организми
(ГМО) в контролирани условия и освобождаването им в околната среда по отношение на:
а) спазването на условията от разрешения,
издадени по ЗГМО;
б) наличието на ГМО в противоречие
със ЗГМО;
12. доброволните ангажименти по чл. 132
от ЗООС по отношение на:
а) спазването на приложимите правни
изисквания, свързани с околната среда, от
организации, регистрирани по схемата на
Общността за управление по околна среда
и одит (EMAS);
б) съответствието на прод у кти с екомаркировката на Европейския съюз (ЕС) с
критериите за съответната продуктова група;
в) употребата на логото на EMAS и екомаркировката на ЕС.
(2) При осъществяване на функциите по
последващ контрол РИОСВ извършва проверки „на място“ и по документи за изпълнение
на дадени предписани я за привеж дане в
съответствие с изискванията на законодателството по опазване на околната среда.
Чл. 17. (1) При изпълнение на правомощията си по осъществяване на превантивен,
текущ и последващ контрол длъжностните
лица от РИОСВ:
1. извършват самостоятелни и/или съвместни проверки, съставят предупредителни
и констативни протоколи, дават предписания със срокове и отговорници, контролират тяхното изпълнение, изискват и имат
право да получават справки, документи и
писмени обяснения от представителите на
проверяваните обекти съгласно действащото
законодателство;
2. съставят актове за установяване на
а д м и н ис т рат и вн и н ару шен и я с ъ о бра зно
предоставената им компетентност;
3. имат право на свободен достъп до всички обекти на територията на съответната
РИОСВ за извършване на проверка;
4. имат право да изискват и да получат
съдействие от държавните и общинските
органи, организации, юридически и физически лица;
5. участват и съдействат при създаването и
функционирането на Националната система
за мониторинг на околната среда в рамките
на правомощията си;
6. участват в съвместни проверки с други
контролни органи в планирани от Европейската агенция по химикали пилотни и координирани тематични европейски проекти
за контрол;
7. прилагат принудителни административни мерки съобразно предоставените им
компетенции.
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(2) При осъществяване на правомощията
си длъжностните лица от РИОСВ се легитимират със служебни карти, издадени от
министъра на околната среда и водите.
Чл. 18. (1) При осъществяване на текущ
контрол длъжностни лица от РИОСВ могат
да у частват в проверк и на обекти извън
териториалния обхват на РИОСВ.
(2) В случаите по ал. 1 директорът на
РИОСВ, на чиято територия ще се извършва
проверката, изготвя мотивиран доклад до
ресорния заместник-министър с предложение за извършване на проверка с участие на
експерти от друга РИОСВ.
(3) След одобрение от ресорния заместник-минист ър директорът на РИОСВ, на
чиято територия ще се извърши проверката,
изготвя заповед след съгласуване с директора на определената за участие в проверката
РИОСВ, съдържаща дата, място на проверката, обхват на проверката и данните на
съответните служители.
(4) Длъжностни лица от определената за
участие РИОСВ участват в проверката, като
подпомагат експертно длъжностните лица от
РИОСВ, на чиято територия е разположен
обектът, вкл. подписват съставения констативен протокол като участници в проверката.
(5) Проверките по ал. 1 се извършват при
спазване на разпоредбите на Наредбата за
командировките в страната, приета с ПМС
№ 72 от 1986 г., и са за сметка на бюджета
на съответната РИОСВ, в която са назначени
длъжностните лица.
Раздел V
Организация на работата на РИОСВ
Чл. 19. Организацията на дейността на
всяка РИОСВ се определя с правилник за
вътрешния ред, утвърден от директора на
РИОСВ.
Чл. 20. (1) Работното време на служителите в регионалната инспекция по околната
среда и водите 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 задъл ж ително присъствие в
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периода от 10 до 16 ч. и с обедна почивка
30 минути между 12 и 14 ч. Извън времето
на задължително присъствие служителите
могат да отработват дневното работно време
през 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 сградата на РИОСВ или по друг подходящ начин.
(4) Директорът на РИОСВ с вътрешни
правила определя конкретната организация
на работа и контрола по спазване на установеното работно време.
Чл. 21. Пропускателният режим, документооборотът, противопожарната охрана
и други специфични дейности, свързани с
организацията на работа в инспекцията, се
уреждат с вътрешни правила и заповеди на
директора на РИОСВ.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Този правилник се издава на основание чл. 14, ал. 5 от ЗООС.
§ 2. Започналите, но неприключили до
влизане в сила на този правилник административни производства пред РИОСВ – Бург ас, з а а д м и н ис т рат и вн а о б л ас т Варн а ,
община Бяла, и административна област
Сливен, община Котел, се довършват от
РИОСВ – Бургас.
§ 3. Започналите, но неприключили до
влизане в сила на този правилник административни производства пред РИОСВ – Стара
Загора, за административна област Хасково, община Тополовград, се довършват от
РИОСВ – Стара Загора.
§ 4. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите, издаден от
министъра на околната среда и водите (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2011 г.; доп., бр. 29 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2012 г.).
§ 5. Правилникът влиза в сила от датата
на обнародването му в „Държавен вестник“
Министър:
Нено Димов

Седалище и териториален обхват на дейност на РИОСВ

Приложение
към чл. 1, ал. 2

Териториален обхват

1

област с административен център
2

Благоевград

Благоевград

Седалище

Кюстендил
Бургас

Бургас

общини
3
Благоевград, Белица, Банско, Гоце Делчев, Гърмен, Кресна, Петрич, Разлог,
Симитли, Струмяни, Сандански, Хаджидимово, Якоруда
Кочериново, Рила
Айтос, Бургас, Камено, Карнобат, Малко Търново, Несебър, Поморие,
Приморско, Руен, Созопол, Средец, Сунгурларе, Царево
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Териториален обхват
Седалище
1
Варна

област с административен център
2
Варна
Добрич

Враца

Враца

Велико
Търново

Велико
Търново
Габрово

Монтана

Монтана
Видин

Пазарджик

Пазарджик

Плевен

Плевен
Ловеч

общини
3
Аврен, Аксаково, Белослав, Бяла, Вълчи дол, Ветрино, Варна, Девня,
Долни чифлик, Дългопол, Провадия, Суворово
Балчик, Генерал Тошево, Добрич, Добрич-селска, Каварна, Крушари,
Тервел, Шабла
Враца, Мездра, Бяла Слатина, Оряхово, Козлодуй, Мизия, Роман, Криводол, Борован, Хайредин
Елена, Стражица, Златарица, Лясковец, Горна Оряховица, Велико Търново,
Полски Тръмбеш, Свищов, Павликени, Сухиндол
Севлиево, Дряново, Трявна, Габрово
Монтана, Берковица, Лом, Вършец, Г. Дамяново, Чипровци, Бойчиновци,
Брусарци, Медковец, Якимово, Вълчедръм
Видин, Белоградчик, Кула, Бойница, Брегово, Ново село, Грамада, Макреш, Чупрене, Ружинци, Димово
Батак, Белово, Брацигово, Велинград, Лесичово, Пазарджик, Панагюрище,
Пещера, Септември, Стрелча, Ракитово, Сърница
Белене, Гулянци, Долни Дъбник, Долна Митрополия, Искър, Кнежа, Левски, Никопол, Плевен, Пордим, Червен бряг
Априлци, Летница, Ловеч, Луковит, Тетевен, Троян, Угърчин, Ябланица

Пловдив

Пловдив

Русе

Русе

Асеновград, Брезово, Калояново, Карлово, Кричим, Куклен, „Марица“,
Перущица, Пловдив, Първомай, Раковски, „Родопи“, Садово, Сопот, Стамболийски, Съединение, Хисаря
Русе, Сливо поле, Борово, Две могили, Иваново, Ценово, Ветово, Бяла

Разград

Разград, Лозница, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Самуил

Силистра

Силистра, Тутракан, Ситово, Главиница, Дулово, Алфатар, Кайнарджа

София

София област Антон, Ботевград, Божурище, Горна Малина, Годеч, Долна баня, Драгоман,
Елин Пелин, Етрополе, Ихтиман, Копривщица, Златица, Костенец, Костинброд, Мирково, Пирдоп, Правец, Самоков, Своге, Сливница, Чавдар, Челопеч
София-град
Столична община

Перник

Перник

Перник, Брезник, Трън, Ковачевци, Земен, Радомир

Кюстендил

Благоевград

Кюстендил, Трекляно, Невестино, Бобов дол, Сапарева баня, Дупница,
Бобошево
Смолян, Чепеларе, Баните, Борино, Доспат, Девин, Мадан, Рудозем, Златоград, Неделино
Сатовча

Пловдив

Лъки

Кърджали

Ардино

Смолян

Смолян

Стара Загора Стара Загора Стара Загора, Казанлък, Мъглиж, Гълъбово, Братя Даскалови, Опан,
Николаево, Гурково, Чирпан, Павел баня, Раднево
Сливен
Котел, Сливен, Нова Загора, Твърдица
Хасково

Ямбол

Ямбол, „Тунджа“, Стралджа, Елхово, Болярово

Хасково

Димитровград, Ивайловград, Любимец, Маджарово, Минерални бани,
Свиленград, Симеоновград, Стамболово, Харманли, Хасково, Тополовград
Джебел, Кирково, Крумовград, Кърджали, Момчилград, Черноочене

Кърджали
Шумен

Шумен
Търговище

5495

Шумен, Каспичан, Нови пазар, Каолиново, Смядово, Хитрино, Венец,
Никола Козлево, Велики Преслав, Върбица
Търговище, Попово, Омуртаг, Антоново, Опака
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МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-572
от 30 май 2018 г.

за реда за пол у чаване на допълнително
възнаграж дение от лицата, работещи по
трудово правоотношение, при условията на
чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите,
когато изпълняват част от служебните задължения на отсъстващ държавен служител
по чл. 142, ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за
Министерството на вътрешните работи или
лице, работещо по трудово правоотношение
Чл. 1. С тази наредба се определя редът за
получаване на допълнително възнаграждение
от лицата, работещи по трудово правоотношение (ЛРТП), при условията на чл. 259 от
Кодекса на труда (КТ) и в случаите, когато
изпълняват част от служебните задължения
на отсъстващ държавен служител по чл. 142,
ал. 1, т. 1 или ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР) или
ЛРТП.
Чл. 2. При отсъствие на държавен служител или ЛРТП, освен в случаите на командировка в страната, част от служебните
му задължения могат да бъдат възложени за
изпълнение на ЛРТП от същите структура
и направление на дейност.
Чл. 3. Лицето, работещо по трудово правоотношение, на което се възлага да изпълнява
част от служебните задължения на отсъстващия държавен служител или ЛРТП, трябва
да притежава изискващото се образование
и квалификация за длъжността, за която се
възлага изпълнението на част от служебните
задължения на отсъстващия служител.
Чл. 4. Изпълнението на част от служебните задължения на държавния служител
или ЛРТП продължава за определен срок,
но не повече от срока на отсъствието на
държавния служител или ЛРТП.
Чл. 5. Конкретният размер на допълнителното възнаграждение, видът, обемът, както
и срокът на възложените за изпълнение на
ЛРТП служебни задължения се определят в
допълнително споразумение към трудовия
му договор.
Чл. 6. Възлагането за изпълнение на част
от служебните задължения се извършва след
предоставяне на мотивирано предложение
о т п рек и я р ъковод и т ел на о т с ъ с т ва щ и я
служител.
Ч л . 7. Л и ц ат а , р аб о т ещ и по т ру дов о
правоотношение, получават допълнително
възнаграждение при условията на чл. 259
от КТ и в случаите, когато изпълняват част
от служебните задължения на отсъстващ
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държавен служител по чл. 142, ал. 1, т. 1
или ал. 3 от ЗМВР или ЛРТП, в размери,
определени със заповедта по чл. 180, ал. 8
от ЗМВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 180, ал. 8 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
5539

НАРЕДБА № 8121з-573
от 30 май 2018 г.

за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата,
работещи по трудово правоотношение в
Министерството на вътрешните работи
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за изплащане на ежегодна
парична сума за облекло на лицата, работещи
по трудово правоотношение (ЛРТП) в Министерството на вътрешните работи (МВР).
Чл. 2. (1) На лицата, работещи по трудово
правоотношение в МВР, се изплаща ежегодно
парична сума за облекло.
(2) Размерът на сумата по ал. 1 се определя
ежегодно със заповедта по чл. 180, ал. 6 от
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ЗМВР).
Раздел II
Условия и ред за изплащане
Чл. 3. Индивидуалните размери на паричната сума за облекло на ЛРТП се определят
пропорционално на отработените месеци
през календарната година.
Чл. 4. За отработен се зачита месецът,
през който служителят е отработил повече от
половината от работните дни или нормативно
определените работни часове по основното
си трудово правоотношение.
Чл. 5. За отработено време за ЛРТП се
признава:
1. времето на ползване на следните видове
отпуски по Кодекса на труда (КТ):
а) основен и удължен платен годишен отпуск, допълнителен платен годишен отпуск
и уговорен по-голям размер на отпуските в
колективния трудов договор и между страните по трудовото правоотношение, съгласно
чл. 155 – 156а от КТ;
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б) отпуск за изпълнение на граждански,
обществени и други задължения;
в) отпуск за временна неработоспособност;
г) платен отпуск за приемен изпит в учебно заведение и платен отпуск за обучение;
д) пол зва не на неп л ат ен о т п уск – до
30 работни дни през календарната година;
е) отпуск поради бременност; раждане;
осиновяване и отглеждане на дете до 2-годишна възраст за календарната година, в
която са настъпили тези събития;
2. времето за ку рсове, школи и други
форми за професионална квалификация и
преквалификация с откъсване от работа.
Чл. 6. Индивидуалният размер на паричната сума за облекло на лицата с прекратено трудово правоотношение през текущата
календарна година се определя пропорционално на отработеното време към датата на
прекратяване на правоотношението.
Чл. 7. Ин диви д уа лни я т размер на паричната сума за облекло на ЛРТП, които в
рамките на календарната година са назначени
на длъжност като държавен служител, се
определя пропорционално за отработеното
време като ЛРТП до прекратяване на трудовото правоотношение.
Чл. 8. Индивидуалният размер на паричната сума за облекло на лицата, работещи
по трудово правоотношение при непълно
работно време, се определя пропорционално
на продължителността на работното време
спрямо продължителността на нормалното
работно време.
Чл. 9. В случаите по чл. 9, ал. 3, т. 1 – 4
от Кодекса за социално осигуряване на ЛРТП
не се предоставя парична сума за облекло
за времето, което се зачита за осигурителен
стаж.
Чл. 10. На лицата, работещи по трудово
правоотношение, родили през текущата календарна година, се изплаща парична сума
за облекло след представяне на копие от
акт за раждане.
Чл. 11. Лицата с прекратено трудово правоотношение през текущата календарна година възстановяват изплатената парична сума за
облекло в размер на разликата между пълния
размер на сумата и изплатения индивидуален
размер по чл. 6 в срок 7 работни дни след
прекратяване на трудовото правоотношение
във финансовото звено, от което лицето е
получило сумата.
Ч л. 12. Лицата, рабо т ещ и по т ру дово
правоотношение в МВР, които в рамките на
календарната година са назначени на длъжности за държавни служители, възстановяват
изплатената им парична сума за облекло пропорционално за времето след прекратяване
на трудовото им правоотношение до края
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на календарната година във финансовото
звено, от което лицето е получило сумата.
Чл. 13. Финансовите звена издават служебна бележка за възстановените суми по
чл. 11 и 12. Служебната бележка се изпраща
в съответното вещево звено за назначените
държавни служители, изпълняващи служебните си задължения в униформено облекло,
и в съответното финансово звено за назначените държавни служители, изпълняващи
служебните си задължения без униформено
облекло.
Чл. 14. При смърт на ЛРТП разликата от
индивидуалния размер по чл. 6 до пълния
размер на получената парична сума не се
възстановява.
Чл. 15. Ръководителите на структурите
по чл. 37 от ЗМВР създават организация
за изготвяне на списъци (от звената „Човешки ресурси“) с индивидуалния размер
на паричната сума за облекло на ЛРТП, на
които е изплатена сума, несъответстваща
п ропорциона лно на от работеното време,
които се изпращат в срок до края на месец
януари на следващата календарна година в
съответните финансови звена.
Ч л. 16. Ли цата, рабо т ещ и по т ру дово
п ра воо т ношен ие, въ зс та новя т в с рок до
края на месец февруари на следващата календарна година в съответното финансово
звено изплатената парична сума за облекло
за текущата календарна година, установена
пропорционално на времето, което не се
зачита за отработено, съгласно списъците
по чл. 15.
Чл. 17. Ръководителите на структурите
по чл. 37 от ЗМВР създават организация за
своевременно писмено уведомяване на ЛРТП
за размера на дължимите от тях суми, начина
и срока за заплащането им. Заплащането на
дължимите суми от ЛРТП се извършва във
финансовото звеното, от което са изплатени.
Чл. 18. Изплащането на паричната сума
за облекло на ЛРТП се извършва чрез начисляване на индивидуалните суми в автоматизираната информационна система „Труд
и работна заплата“.
Чл. 19. Изплащането на парична сума за
облекло на ЛРТП се извършва в рамките на
бюджета на МВР.
Заключителни разпоредби
§ 1. Тази наредба се издава на основание
чл. 180, ал. 6 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Валентин Радев
5540
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
Наредба за изменение на Наредба № Н-15
от 2010 г. за условията, размерите и реда за
изплащане на допълнителни възнаграждения
за специфични условия при изпълнение на
военната служба на военнослужещите и за
специфични условия на труд на цивилните
служители от Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 98
от 2010 г., бр. 49 от 2011 г.; изм., бр. 82 от
2011 г.; изм. и доп., бр. 59 от 2012 г.; изм.,
бр. 80 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 10 и 56 от
2014 г.; доп., бр. 86 от 2014 г.; изм., бр. 101
от 2015 г.; изм. и доп., бр. 11 от 2016 г.; доп.,
бр. 31 от 2016 г.; изм. и доп., бр. 84 от 2016 г.;
доп., бр. 10 от 2018 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 се правят следните
изменения:
1. В т. 1 думите „100 лв.“ се заменят с
„200 лв.“.
2. В т. 2 думите „60 лв.“ се заменят с
„200 лв.“.
3. В т. 3 думите „30 лв.“ се заменят със
„100 лв.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Красимир Каракачанов
5565
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8121з-1100 от 2015 г. за изискванията към
квалификацията на персонала на търговци
за извършване на дейности по осигуряване
на пожарната безопасност на обекти и/или
поддържане и обслужване на уреди, системи и
съоръжения, свързани с пожарната безопасност
(ДВ, бр. 75 от 2015 г.)
§ 1. В чл. 2 ал. 2 се отменя.
§ 2. В чл. 5 ал. 2 се отменя.
§ 3. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. (1) Образование, придобито в чужбина, се признава при условията и по реда на
българското законодателство.
(2) За признато от Националния център
за информация и документация висше образование, придобито в чужбина, не се изисква
представяне на удостоверение, а се извършва
проверка по служебен ред.“
Министър на труда и социалната политика:
Бисер Петков
Министър на вътрешните работи:
Валентин Радев
Министър на образованието и науката:
Красимир Вълчев
5556
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-1081
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Варвара, община Септември,
област Пазарджик.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5378
ЗАПОВЕД № РД-18-1082
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Байкалско, община Радомир,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5379
ЗАПОВЕД № РД-18-1083
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Беланица, община Радомир,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5380

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1084
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра

и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Гълъбник, община Радомир,
област Перник.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5381

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1085
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Вишан, община Драгоман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5382

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1086
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Калотина, община Драгоман,
област София.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5383

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1087
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Буйново, община Борино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5384

Изпълнителен директор:
М. Киров
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ЗАПОВЕД № РД-18-1088
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Кожари, община Борино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5385

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1089
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Ягодина, община Борино,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5386

Изпълнителен директор:
М. Киров

Изпълнителен директор:
М. Киров

ЗАПОВЕД № РД-18-1091
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Бръщен, община Доспат,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5388
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ЗАПОВЕД № РД-18-1092
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и зак
лючителните разпоредби към Закона за измене
ние и допълнение на Закона за кадастъра и имот-
ния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одобрявам
кадастралната карта и кадастралните регистри
за неурбанизираната територия в землището
на с. Змеица, община Доспат, област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5389
ЗАПОВЕД № РД-18-1093
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби към Закона за из
менение и допълнение на Закона за кадастъра
и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.) одо
брявам кадастралната карта и кадастралните
рег ис т ри за неу рба н изи ра ната т ери т ори я в
землището на с. Късак, община Доспат, област
Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.
Изпълнителен директор:
М. Киров
5390

ЗАПОВЕД № РД-18-1090
от 10 май 2018 г.
На основание § 33, ал. 2 от преходните и
зак лючи телни те разпоредби к ъм Закона за
изменение и допълнение на Закона за кадастъ
ра и имотния регистър (ДВ, бр. 57 от 2016 г.)
одобрявам кадастралната карта и кадастрал
ните регистри за неурбанизираната територия
в землището на с. Барутин, община Доспат,
област Смолян.
Заповедта влиза в сила от деня на обнарод
ването є в „Държавен вестник“.

5387
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Изпълнителен директор:
М. Киров

ОБЩИНА ДРЯНОВО
РЕШЕНИЕ № 450
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с протокол № 3
от 5.04.2018 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ЧИ на ПУП – ПР за кв.
78, кв. 85, кв. 86, кв. 92 и кв. 134 по РП на гр.
Дряново. С проекта се правят следните изменения:
– образува се нов УПИ VII – „За смесено
предназначение“, от кв. 85, като се отрежда за
ПИ с проектен идентификатор 23947.501.9804 по
КК на града;
– заличават се – улица с о.т. 388-353-343,
УПИ I от кв. 134 и се проектира пешеходна
алея, осигуряваща достъп към УПИ VII от кв.
134, с ширина 3,5 м, УПИ VIII – „Озеленяване“,
и УПИ IX – „Озеленяване“, от кв. 86 и улица, в
участъка с о.т. 416 – 417 – 418 – 419 – 420 – 403 и
се проектират нови осови точки с номера 416а,
416б и 403а;
– променят се – улична регулационна линия
на улица с о.т. 398 и о.т. 402, границата между
УПИ III и УПИ VI – „Озеленяване“, от кв. 85 и
границата на УПИ III от кв. 85;
– проектира се пешеходна алея, осигуряваща
достъп до УПИ III и УПИ IV от кв. 91.
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На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Г. Казаков
5557
РЕШЕНИЕ № 451
от 30 април 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 от ЗУТ във връзка с протокол № 3
от 5.04.2018 г. на ОЕСУТ при Община Дряново
Общинският съвет – гр. Дряново, реши:
Одобрява проект за ПУП – ПП за трасе на
водопровод за изграждане на обект: „Допълни
телно водоснабдяване на с. Янтра от същест
вуващ водопровод, намиращ се в землището
на с. Скалско, община Дряново“. Довеждащият
водопровод ще бъде с тръби РЕ с ∅ 90 мм с
дължина на трасето от 5227,41 м и сервитутна
площ, равна на диамет ъра на водопровода,
увеличен с 3,0 м. Ще бъде изграден нов водоем
от 50 м 3 със санитарно-охранителна зона за
питейни и битови нужди, а противопожарният
обем ще се осигурява от съществуващ водоем
от 100 м 3. Трасето започва от резервоар в ПИ
00095 в землището на с. Скалско, преминава
през имоти – общинска собственост и частна
собственост, в землищата на с. Скалско и с.
Янтра, така както е показано в проекта, който
е неразделна част от настоящото решение.
На основание чл. 215, ал. 4 от ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Дряново пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Г. Казаков
5558

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ
РЕШЕНИЕ № 72
от 21 май 2018 г.
На основание чл. 129, ал. 1 от ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 от ЗМСМА Общинският съвет – гр.
Стамболийски, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план за обект: „Приемник на ел. енер
гия – електрическа косачка и СОТ в ПИ 012008
в землището на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, област Пловдив“, което трасе
преминава през имоти, общинска собственост,
в землището на с. Куртово Конаре, община
Стамболийски, местност Пясъците:
ПИ 000213 с начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път;
ПИ 000164 с начин на трайно ползване – за
селскостопански, горски, ведомствен път;
ПИ 000018 с начин на трайно ползване – на
поителен канал.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 от ЗУТ реше
нието може да бъде обжалвано чрез органа, издал
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акта, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Богданов
5554

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 527
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА
във връзка с чл. 129, ал. 1 от ЗУТ Общинският
съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – пар
целарен план и устройствена схема за външен
водопровод и канализация за УПИ І-8040 – База
за отдих в местност Грамади, землище на с. Хвой
на, община Чепеларе, с трасе на водопровода с
обща дължина 47 м, преминаващо през поземлен
имот № 8043 – полски път по КВС на землище
с. Хвойна, община Чепеларе, и трасе на канализа
цията с обща дължина 162 м, преминаващо през
поземлен имот № 8043 – полски път по КВС на
землище с. Хвойна, и поземлен имот 9501 – улица
по регулационния план на с. Хвойна – публична
общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез органа,
издал акта, пред Административния съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
5631
РЕШЕНИЕ № 529
от 30 май 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА  
във връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 1, т. 1 и 2
от ЗУТ Общинският съвет – гр. Чепеларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация за поземлен имот с идентификатор
80371.241.1932, УПИ I – За градска градина, и по
землен имот с идентификатор 80371.241.1931, УПИ
VIII – За площад и подземен паркинг в кв. 27, по
землен имот с идентификатор 80371.241.826, УПИ
IV-826 – Озеленяване и арт галерия в кв. 36, част
от поземлен имот с идентификатор 80371.241.787,
УПИ I – Културен дом в кв. 28, поземлен имот с
идентификатор 80371.241.1680 и част от поземлен
имот с идентификатор 80371.241.9007 – ул. Васил
Дечев, част от поземлен имот с идентификатор
80371.241.9001 – ул. Спартак, част от поземлен
имот с идентификатор 80371.241.1622 – ул. Проф.
Минчо Маринов, част от поземлен имот с иден
тификатор 80371.241.9010 – ул. Дичо Петров, по
плана на гр. Чепеларе, община Чепеларе, като се
обособява урегулиран поземлен имот VIII – Цен
трален градски парк с площад и пешеходна алея.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 4 от ЗУТ в 30-дневен срок от обна
родването му в „Държавен вестник“ чрез органа,
издал акта, пред Административния съд – Смолян.
Председател:
Р. Черпокова
5632
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740. – Националната агенция за оценяване и акредитация при Министерския съвет на основание
чл. 85, ал. 1, т. 7 от Закона за висшето образование обнародва информация за резултатите от акреди
тационните процедури и оценяването на проекти за периода 1.05.2017 г. – 30.04.2018 г.:
Институционално акредитирани висши училища в Република България, техните основни звена и
филиали
№

Акредитирано висше училище,
основни звена, филиали

1

2

Дата на получе Срок на валидност
на акредитация, на акредитацията
оценка
3

4

1. Аграрен университет – Пловдив
Факултет по растителна защита и агроекология
Факултет по агрономство
Факултет по лозаро-градинарство
Факултет по икономика
Департамент по езикова подготовка и спорт

24.01.2013 г.
оценка 9,29

24.01.2019 г.

2. Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Факултет „Музикална педагогика“
Факултет „Музикален фолклор и хореография“
Факултет „Изобразителни изкуства“
Департамент за езикова и специализирана подготовка

10.05.2013 г.
оценка 9,19

10.05.2019 г.

3. Академия на Министерството на вътрешните работи
Факултет „Полиция“
Факултет „Пожарна безопасност и защита на населението“

03.10.2013 г.
оценка 9,02

03.10.2019 г.

4. Американски университет в България – Благоевград
Академично направление „Бизнес администрация“
Академично направление „Математика и природни науки“
Академично направление „Журналистика и масови ко
муникации“
Академично направление „Икономика“
Академично направление „История и цивилизации“
Академично направление „Компютърни науки“
Академично направление „Политически науки и европе
истика“
Академично направление „Изкуство, езици и литература“
Филиал на Американския университет в България – Бла
гоевград, със седалище в гр. София

07.09.2017 г.
оценка 9,09

07.09.2023 г.

5. Бургаски свободен университет
Център по икономически и управленски науки
Център по юридически науки
Център по информатика и технически науки
Център по хуманитарни науки

04.05.2017 г.
оценка 9,03

04.05.2023 г.

6. Варненски свободен университет ,,Черноризец Храбър“
Факултет „Международна икономика и администрация“
Юридически факултет
Архитектурен факултет
Департамент за чуждоезиково обучение
Филиал в гр. Смолян

13.06.2013 г.
оценка 9,12

13.06.2019 г.

7. Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Филологически факултет
Исторически факултет
Юридически факултет
Факултет по изобразително изкуство
Педагогически факултет
Стопански факултет
Философски факултет
Православен богословски факултет
Факултет „Математика и информатика“
Филиал – Враца
Педагогически колеж – Плевен
Департамент за езиково обучение

04.10.2012 г.
оценка 9,04

04.10.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
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8. Висше военноморско училище „Никола Вапцаров“ – Варна  
Факултет „Навигационен“
Факултет „Инженерен“
Департамент за следдипломна квалификация

21.06.2012 г.
оценка 9,16

21.06.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

9. Висше строително училище „Любен Каравелов“
Строителен факултет
Архитектурен факултет
Колеж по строителство

13.12.2012 г.
оценка 8,63

13.12.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

10. Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“
Факултет „Транспортен мениджмънт“
Факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транс
порта“

15.11.2012 г.
оценка 8,60

15.11.2017 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

11. Висше училище по застраховане и финанси – София
Академична програма „Финанси, застраховане, счетовод
ство“

08.05.2014 г.
оценка 9,04

08.05.2020 г.

12. Висше училище по агробизнес и развитие на регионите –
Пловдив  
Факултет по икономика и управление
Департамент по агробизнес и общообразователни науки
Филиал – Велико Търново
Филиал – Русе

01.06.2017 г.
оценка 9,03

01.06.2023 г.

13. Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Факултет „Национална сигурност и отбрана“
Факултет „Командно-щабен“
Институт за перспективни изследвания за отбраната
Департамент „Езиково обучение“

06.10.2016 г.
oценка 9,06

06.10.2022 г.

14. Висше училище по телекомуникации и пощи – София
Факултет по телекомуникации и мениджмънт
Департамент „Базисна подготовка“

26.04.2018 г.
oценка 8,56

26.04.2023 г.

15. Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Учебно-научен център „Национална сигурност и общест
вен ред“
Учебно-научен център „Икономика и управление“

08.06.2017 г.
оценка 9,01

08.06.2023 г.

16. Висше училище по мениджмънт – Варна
Стопански факултет
Международен колеж – Добрич
Департамент по модерни обучителни методи

25.01.2018 г.
оценка 8,51

25.01.2023 г.

17. Европейско висше училище по икономика и мениджмънт –
Пловдив
Център по бизнес икономика
Център по иновативен мениджмънт
Център за продължаващо обучение

04.05.2017 г.
оценка 7,95

04.05.2022 г.

18. Европейски политехнически университет – Перник

07.07.2016 г.
оценка 4,69

07.07.2019 г.

19. Икономически университет – Варна
Финансово-счетоводен факултет
Стопански факултет
Факултет „Информатика“
Факултет „Управление“
Департамент „Езиково обучение“
Колеж по туризъм
Научноизследователски институт

15.03.2018 г.
оценка 9,28

15.03.2024 г.

20. Колеж по мениджмънт, търговия и маркетинг – София
Катедра „Предприемачество и мениджмънт“
Катедра „Маркетинг и търговия“
Катедра „Базово и чуждоезиково обучение“

07.12.2017 г.
оценка 7,59

07.12.2022 г.

21. Колеж по туризъм – Благоевград
Катедра „Туризъм“
Катедра „Бизнес администрация“

11.05.2016 г.
оценка 4,79

11.05.2019 г.
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22. Лесотехнически университет – София
Факултет „Горско стопанство“
Факултет „Горска промишленост“
Факултет по „Стопанско управление“
Агрономически факултет
Факултет по „Ветеринарна медицина“
Факултет „Екология и ландшафтна архитектура“

17.05.2018 г.
оценка 9,00

17.05.2024 г.

23. Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов
Стоянов“ – Варна
Факултет  по медицина
Факултет по дентална медицина
Факултет по обществено здравеопазване
Факултет по фармация
Медицински колеж – Варна
Филиал в гр. Сливен
Филиал в гр. Велико Търново
Филиал в гр. Шумен
Департамент по чуждоезиково обучение, комуникации и
спорт

05.09.2013 г.
оценка 9,27

05.09.2019 г.

24. Медицински университет – Плевен
Факултет по медицина
Факултет по фармация
Факултет по обществено здраве
Факултет по здравни грижи
Медицински колеж – Плевен
Департамент за езиково и специализирано обучение

08.01.2015 г.
оценка 8,49

08.01.2020 г.

25. Медицински университет – Пловдив
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Медицински колеж – Пловдив
Департамент за езиково и специализирано обучение

24.10.2013 г.
оценка 9,40

24.10.2019 г.

26. Медицински университет – София
Медицински факултет
Факултет по дентална медицина
Фармацевтичен факултет
Факултет по обществено здраве
Център за езиково обучение, физическо възпитание и спорт
Медицински колеж „Йорданка Филаретова“– София
„Филиал проф. д-р Иван Митев“ – Враца

25.07.2013 г.
оценка 9,68

25.07.2019 г.

27. Международно висше бизнес училище – Ботевград
Академична програма „Икономика, управление и туризъм“

11.01.2018 г.
оценка 8,98

11.01.2023 г.

28. Минно-геоложки университет „Свети Иван Рилски“ – София
Миннотехнологичен факултет
Минно-електромеханичен факултет
Геологопроучвателен факултет
Хуманитарен департамент
Филиал в гр. Кърджали

10.01.2013 г.
оценка 8,72

10.01.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

29. Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико
Търново
Факултет „Общовойскови“
Факултет „Артилерия, противовъздушна отбрана и кому
никационни и информационни системи“
Факултет „Авиационен“
Департамент „Езиково обучение и физическа подготовка“
Департамент „Чуждоезиково обучение“
Институт „Научноизследователска и иновационна дейност“

06.10.2016 г.
оценка 9,17

06.10.2022 г.

30. Национална академия за театрално и филмово изкуство
„Кръстьо Сарафов“ – София
Факултет „Сценични изкуства“
Факултет „Екранни изкуства“

14.09.2012 г.
оценка 9,14

14.09.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
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31. Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“
Теоретико-композиторски и диригентски факултет
Инструментален факултет
Вокален факултет

05.09.2013 г.
оценка 9,23

05.09.2019 г.

32. Национална спортна академия – София
Учителски факултет
Треньорски факултет
Факултет „Кинезитерапия, туризъм и спортна анимация“
Департамент за езиково обучение и информационни тех
нологии

30.01.2014 г.
оценка 9,01

30.01.2020 г.

33. Национална художествена академия – София
Факултет за изящни изкуства
Факултет за приложни изкуства

10.01.2013 г.
оценка 9,03

10.01.2019 г.

34. Нов български университет – София
Факултет за базово образование
Бакалавърски факултет
Магистърски факултет

06.12.2012 г.
оценка 9,00

06.12.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

35. Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Биологически факултет
Педагогически факултет
Факултет по икономически и социални науки
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Филологически факултет
Философско-исторически факултет
Химически факултет
Юридически факултет
Филиал „Любен Каравелов“ – Кърджали
Филиал – Смолян
Технически колеж – Смолян
Департамент за квалификация и професионално развитие
на педагогическите специалисти

19.02.2013 г.
оценка 9,36

19.02.2019 г.

36. Русенски университет „Ангел Кънчев“
Аграрно-индустриален факултет  
Транспортен факултет
Машинно-технологичен факултет
Факултет „Електротехника, електроника и автоматика“
Факултет „Природни науки и образование“
Факултет „Бизнес и мениджмънт“
Юридически факултет
Факултет „Обществено здраве и здравни грижи“
Филиал – Силистра
Филиал – Разград
Филиал – Видин

07.06.2012 г.
оценка 9,28

07.06.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

37. Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Исторически факултет
Факултет по славянски филологии
Факултет по класически и нови филологии
Философски факултет
Юридически факултет
Факултет по педагогика
Факултет по начална и предучилищна педагогика
Богословски факултет
Факултет по журналистика и масова комуникация
Стопански факултет
Факултет по математика и информатика
Физически факултет
Факултет по химия и фармация
Биологически факултет
Геолого-географски факултет
Медицински факултет
Департамент за езиково обучение
Департамент по спорт
Департамент за информация и усъвършенстване на учители

25.10.2012 г.
оценка 9,59

25.10.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
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38. Стопанска академия ,,Д. А. Ценов“ – Свищов
Факултет „Стопанска отчетност“
Факултет „Финанси“
Факултет „Мениджмънт и маркетинг“
Факултет „Производствен и търговски бизнес“
Институт за научни изследвания
39. Театрален колеж „Любен Гройс“

40. Технически университет – Варна
Електротехнически факултет
Корабостроителен факултет
Машиннотехнологичен факултет
Факултет по изчислителна техника и автоматизация
Департамент за обучение по математика, физика и езиково
обучение
Колеж в структурата на ТУ – Варна
Добруджански технологичен колеж – Добрич
Филиал – Добрич
41. Технически университет – Габрово
Факултет „Електротехника и електроника“
Факултет „Машиностроене и уредостроене“
Факултет „Стопански“
Технически колеж – Ловеч
Департамент „Езиково и специализирано обучение“
42. Технически университет – София
Факултет „Автоматика“
Електротехнически факултет
Енерго-машиностроителен факултет
Машинно-технологичен факултет
Машиностроителен факултет
Факултет „Електронна техника и технологии“
Факултет по телекомуникации
Факултет „Компютърни системи и технологии“
Факултет по транспорта
Стопански факултет
Факултет по приложна математика и информатика
Факултет за германско инженерно обучение и промишлен
мениджмънт
Факултет за френско обучение по електроинженерство
Факултет за английско инженерно обучение
Факултет „Машиностроене и уредостроене“ – филиал
Пловдив
Факултет „Електроника и автоматика“ – филиал Пловдив
Инженерно-педагогически факултет – Сливен
Департамент по приложна физика
Департамент по чуж доезиково обу чение и приложна
лингвистика
Департамент за физическо възпитание и спорт
Колеж по енергетика и електроника
Колеж – Сливен
Технически колеж – Казанлък
43. Тракийски университет – Стара Загора
Аграрен факултет
Медицински факултет
Ветеринарно-медицински факултет
Педагогически факултет
Стопански факултет
Факултет „Техника и технологии“ – Ямбол
Медицински колеж – Стара Загора
Филиал в гр. Хасково
Департамент за информация и повишаване квалификаци
ята на учителите

БРОЙ 49
3
16.11.2017 г.
оценка 8,98

4
16.11.2022 г.

07.03.2013 г.
оценка 8,09

07.03.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
24.07.2020 г.

24.07.2014 г.
оценка 9,18

21.12.2017 г.
оценка 9,08

21.12.2023 г.

14.06.2012 г.
оценка 9,50

14.06.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

19.07.2012 г.
оценка 9,27

19.07.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
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44. Университет за национално и световно стопанство – София
Общоикономически факултет
Факултет „Управление и администрация“
Финансово-счетоводен факултет
Факултет „Икономика на инфраструктура“
Факултет „Международна икономика и политика“
Юридически факултет
Бизнес факултет
Факултет „Приложна информатика и статистика“

19.10.2017 г.
оценка 9,66

19.10.2023 г.

45. Университет по архитектура, строителство и геодезия –
София
Архитектурен факултет
Строителен факултет
Геодезически факултет
Факултет по транспортно строителство
Хидротехнически факултет
Департамент по приложна лингвистика и физическа култура

06.03.2014 г.
оценка 9,31

06.03.2020 г.

46. Университет по хранителни технологии – Пловдив
Технологичен факултет
Технически факултет
Стопански факултет
Департамент по езиково обучение, физическо възпитание
и спорт

01.12.2016 г.
оценка 9,07

01.12.2022 г.

47. Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Факултет по технически науки
Факултет по природни науки
Факултет по обществени науки
Факултет по обществено здраве и здравни грижи
Колеж по туризъм
Технически колеж
Медицински колеж
Департамент по езиково обучение

04.07.2013 г.
оценка 8,86

04.07.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

48. Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Факултет по библиотекознание и културно наследство
Факултет по информационни науки
Департамент по общообразователни дисциплини

28.11.2013 г.
оценка 9,14

28.11.2019 г.

49. Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Факултет по химично и системно инженерство
Факултет по химични технологии
Факултет по металургия и материалознание
Департамент по хуманитарни науки
Департамент по химични науки
Департамент по физико-математични и технически науки

26.07.2012 г.
оценка 9,01

26.07.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация

50. Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Факултет по хуманитарни науки
Факултет по природни науки
Факултет по математика и информатика
Факултет по технически науки
Педагогически факултет
Колеж – Добрич
Департамент за информация и повишаване квалификаци
ята на учителите

02.04.2015 г.
оценка 8,92

02.04.2020 г.

51. Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Правно-исторически факултет
Природо-математически факултет
Стопански факултет
Факултет „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“
Факултет по педагогика
Филологически факултет
Философски факултет
Факултет по изкуствата
Технически факултет

26.07.2012 г.
оценка 9,26

26.07.2018 г.
в ход процедура за
институционална
акредитация
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Програмна акредитация на професионални направления и специалности от регулираните професии
по висши училища
Оценени проекти за откриване на професионални направления и специалности от регулираните
професии за периода 1.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
Аграрен университет – Пловдив
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

18.04.2023 г.

8,62

10.11.2023 г.

9,08

3.9. Туризъм
5.13. Общо инженерство

Академия на Министерството на вътрешните работи – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

15.09.2023 г.

9,19

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

Американски университет в България – Благоевград
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

29.11.2023 г.

9,15

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

Бургаски свободен университет
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
3.5. Обществени комуникации и информационни науки

26.04.2023 г.

9,09

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

30.06.2023 г.

9,12

5.3. Комуникационна и компютърна техника

28.07.2023 г.

9,24

Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

4.4. Науки за земята

05.02.2024 г.

9,03

9.1. Национална сигурност

12.03.2023 г.

8,67

Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Професионално направление/специалност от регулираните про Срок на валидност
фесии
на акредитацията

Оценка

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
Речно корабоплаване

26.04.2024 г.

9,04

Висше строително училище „Любен Каравелов“ – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

01.03.2023 г.

8,97

5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Архитектура

Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.13. Общо инженерство

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

02.06.2023 г.

9,19

01.12.2023 г.

9,27

Висше училище по сигурност и икономика – Пловдив
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
9.1. Национална сигурност

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

10.07.2023 г.

9,07
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Военна академия „Георги Стойков Раковски“ – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
3.2.

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

22.05.2020 г.

полож ително
оценен проект

Психология

Европейски политехнически университет – Перник
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

05.05.2020 г.

положително
оценен проект

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

08.12.2023 г.

9,33

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

27.07.2023 г.

9,32

Зъботехник

05.10.2022 г.

8,52

Инспектор по обществено здраве

28.09.2022 г.

8,95

Медицински лаборант

22.06.2023 г.

9,04

Рехабилитатор

07.12.2023 г.

9,00

Рентгенов лаборант

13.07.2022 г.

8,40

Помощник-фармацевт

07.12.2022 г.

8,19

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

Лекарски асистент

04.05.2020 г.

полож и телно
оценен проект

Масажист (с увредено зрение) – МК на МУ – София

26.04.2024 г.

9,01

Зъботехник – МК на МУ – София

26.04.2023 г.

8,82

Рентгенов лаборант – МК на МУ – София

12.04.2023 г.

8,48

Рехабилитатор – МК на МУ – София

26.04.2023 г.

8,74

5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Лесотехнически университет – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
5.13. Общо инженерство
Медицински университет – Пловдив
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
7.3. Фармация
Фармация
7.5. Здравни грижи

Медицински университет – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
7.5. Здравни грижи

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

11.01.2023 г.

8,99

11.05.2023 г.

9,02

7.2. Дентална медицина
Дентална медицина
7.5. Здравни грижи
Медицински лаборант
Зъботехник

18.05.2023 г.

9,05

Инспектор по обществено здраве

08.06.2022 г.

8,86

Рехабилитатор

22.06.2022 г.

8,86

Помощник-фармацевт

08.06.2022 г.

8,96

08.09.2023 г.

9,16

Здравни грижи – спец. Медицински козметик, Медицински
7.5.
оптик – МК на МУ – Варна

С Т Р.
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Международно висше бизнес училище – Ботевград
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
3.8. Икономика
18.04.2024 г.

Оценка

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“ – София
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
21.07.2023 г.

Оценка

Геодезия
5.13. Общо инженерство

27.07.2020 г.
13.10.2023 г.

Национален военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново
Срок на валидност
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
на акредитацията
5.13. Общо инженерство
14.07.2023 г.
Нов български университет – София
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
4.3. Биологически науки
30.10.2022 г.
4.4. Науки за земята
27.11.2021 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
29.09.2023 г.
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
2.2. История и археология
29.11.2022 г.
2.3. Философия
12.07.2022 г.
5.3. Комуникационна и компютърна техника
07.04.2023 г.
8.4. Театрално и филмово изкуство
25.04.2023 г.
9.1. Национална сигурност

19.03.2020 г.

Русенски университет „Ангел Кънчев“
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
09.03.2023 г.
5.11. Биотехнологии – Филиал Разград
10.11.2023 г.
5.12. Хранителни технологии – Филиал Разград
03.11.2023 г.
5.13. Общо инженерство
15.12.2023 г.
Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
8.2. Изобразително изкуство
13.12.2022 г.  
8.3. Музикално и танцово изкуство
29.11.2022 г.
Технически университет – Варна
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация
25.04.2019 г.
Корабоводене
Корабни машини и механизми
5.13. Общо инженерство
6.1. Растениевъдство

9,51

9,14
полож и телно
оценен проект
9,15

Оценка
9,26

Оценка
7,61
5,84
9,11

Оценка
8,36
7,27
9,12
8,43
полож и т е л но
оценен проект

Оценка
8,38
9,23
9,22
9,54

Оценка
7,53
7,70

Оценка
9,02

01.03.2024 г.

9,00

27.07.2023 г.
01.12.2023 г.
01.03.2023 г.

9,06
9,05
8,13

Технически университет – Габрово
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
5.13. Общо инженерство
19.01.2024 г.

Оценка
9,24
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Технически университет – София
Професионално направление/специалност от регулираните
Срок на валидност
професии
на акредитацията
4.6. Информатика и компютърни науки
5.3. Комуникационна и компютърна техника
5.13. Общо инженерство

25.05.2020 г.
21.07.2023 г.
09.06.2023 г.

Оценка
полож и т е л но
оценен проект
9,58
9,42

Тракийски университет – Стара Загора
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
5.4. Енергетика

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

13.04.2023 г.

8,81

08.12.2023 г.

9,15

Медицински лаборант

21.12.2022 г.

8,94

Рехабилитатор

21.12.2022 г.

8,38

5.13. Общо инженерство
7.5. Здравни грижи

Университет по архитектура, строителство и геодезия – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
5.7. Архитектура, строителство и геодезия
Архитектура
Геодезия

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

09.02.2024 г.

9,44

19.10.2023 г.

9,40

28.09.2020 г.

полож и т е л но
оценен проект

Университет по библиотекознание и информационни технологии – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

2.2. История и археология

17.01.2023 г.

7,01

4.6. Информатика и компютърни науки

11.07.2023 г.

9,02

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

21.04.2023 г.

9,19

5.3. Комуникационна и компютърна техника

09.06.2023 г.

9,24

27.04.2023 г.

9,12

5.13. Общо инженерство

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

1.3. Педагогика на обучението по...

05.12.2022 г.

8,50

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

18.05.2023 г.

9,10

5.3. Комуникационна и компютърна техника

21.07.2023 г.

9,26

5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация

27.04.2023 г.

8,54

17.11.2023 г.

9,13

5.13. Общо инженерство
7.5. Здравни грижи
Медицинска сестра

16.11.2022 г.

7,48

Рехабилитатор

21.12.2022 г.

8,47

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Професионално направление/специалност от регулираните
професии
5.13. Общо инженерство

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

08.12.2023 г.

9,31
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Шуменски университет „Епископ Константин Прeславски“
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

2.4. Религия и теология

13.12.2022 г.

7,71

3.4. Социални дейности

28.03.2023 г.

9,36

3.9. Туризъм

13.12.2022 г.

7,45

5.7. Архитектура, строителство и геодезия

15.09.2023 г.

9,13

27.07.2020 г.

п о л ож и т е л н о
оценен проект

Геодезия
5.13. Общо инженерство

15.12.2023 г.

9,18

6.2. Растителна защита

01.02.2023 г.

7,12

Югозападен университет „Неофит Рилски“ – Благоевград
Професионално направление/специалност от регулираните
професии

Срок на валидност
на акредитацията

Оценка

3.5. Обществени комуникации и информационни науки

29.11.2023 г.

9,13

5.1. Машинно инженерство

28.04.2022 г.

8,68

5.2. Електротехника, електроника и автоматика

05.05.2023 г.

9,04

5.3. Комуникационна и компютърна техника

27.04.2023 г.

9,08

7.5. Здравни грижи
Медицинска сестра

21.12.2022 г.

8,62

Акушерка

21.12.2022 г.

8,64

05.07.2023 г.

9,09

9.1. Национална сигурност

Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“ във
висшите училища за периода 1.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
Аграрен университет – гр. Пловдив
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Неорганична химия

15.05.2023 г.

9,13

4.2. Химически науки

Механизация и електрификация на
растениевъдството

10.11.2023 г.

9,26

5.13. Общо инженерство

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив
Докторска програма
Акредитирана до:
Методика на обучението по изобра
18.07.2023 г.
зително изкуство

Оценка
9,19

Методика на обучението по музика

18.07.2023 г.

9,12

Хореография

10.05.2023 г.

9,22

Професионално направление
1.3. Педагогика на обучението
по...
1.3. Педагогика на обучението
по...
8.3. Музикално и танцово из
куство

Академия на Министерството на вътрешните работи
Докторска програма
Акредитирана до:
Техника на безопасността на труда и
15.09.2023 г.
противопожарна техника
Защита на населението и народното
15.09.2023 г.
стопанство в критични ситуации

Оценка
9,22
9,13

Професионално направление
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия
5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Бургаски свободен университет
Докторска програма
Акредитирана до:
Педагогическа и възрастова психо
08.11.2022 г.
логия
Социална психология
08.11.2022 г.
Ин женеринг и елек т ронизаци я в
30.06.2022 г.
електрообзавеждането

Оценка
8,68
8,58
8,37

Професионално направление
3.2. Психология
3.2. Психология
5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика
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Висше военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“ – Варна
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(национална сигурност)

21.02.2024 г.

9,38

3.7. Администрация и управление

Оценка
9,49
9,43

Професионално направление
Методика на обучението по бъл
гарски език и литература
1.3. Педагогика на обучението по...

8,88

1.3. Педагогика на обучението по...

9,40

1.3. Педагогика на обучението по...

9,13

1.3. Педагогика на обучението по...

8,80
9,01
8,42
9,21
8,58

1.3. Педагогика на обучението по...
2.3. Философия
2.3. Философия
2.4. Религия и теология
3.6. Право

9,03

4.4. Науки за земята

Великотърновски университет ,,Св. св. Кирил и Методий“
Докторска програма
Акредитирана до:
Методика на обучението по български
11.07.2023 г.
език и литература
Методика на обучението по мате
11.07.2023 г.
матика
Методика на обучението по инфор
11.07.2022 г.
матика и информационни технологии
Методика на обучението по изобра
11.07.2023 г.
зително изкуство
Методика на обучението по техноло
11.07.2023 г.
гии и предприемачество
Методика на обучението по история
30.01.2023 г.
История на философията
11.04.2024 г.
Онтология
11.04.2023 г.
Теология
31.05.2023 г.
Трудово право и обществено осигу
28.09.2022 г.
ряване
Физическа география и ландшаф
05.02.2024 г.
тознание
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Теоретични основи на комуникаци
онната техника

02.06.2023 г.

9,14

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Осигурителна техника и системи

02.06.2023 г.

9,22

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Трудово право и обществено оси
гуряване

13.07.2022 г.

8,12

Акредитирана до:

Оценка

Икономически университет – Варна
3.6. Право

Лесотехнически университет
Докторска програма

Професионално направление

Ергономия и промишлен дизайн

08.12.2022 г.

8,82

5.13. Общо инженерство

Лозарство

14.02.2023 г.

8,04

6.1. Растениевъдство

Зеленчукопроизводство

14.02.2023 г.

8,15

6.1. Растениевъдство

Специални отрасли (пчели, буби)

14.02.2023 г.

8,02

6.3. Животновъдство

Рибовъдство, рибно стопанство и
промишлен риболов

14.02.2023 г.

8,18

6.5. Горско стопанство

Обща, висша и приложна геодезия

23.02.2023 г.

8,83

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Медицински университет „Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов“ – Варна
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Медицинска психология

22.12.2023 г.

9,01

3.2. Психология

Организация и управление извън
сферата на материалното производ
ство (в здравеопазването)

29.11.2023 г.

9,39

3.7. Администрация и управление
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Биоорганична химия, химия на при
родните и физиологично активните
вещества

26.02.2024 г.

9,54

4.3. Биологически науки

Биохимия

18.12.2023 г.

9,13

4.3. Биологически науки

Микробиология

24.07.2023 г.

9,68

4.3. Биологически науки

Вирусология

24.07.2023 г.

9,63

4.3. Биологически науки

Педиатрия

29.03.2024 г.

9,20

7.1. Медицина

Медицински университет – Плевен
Акредитирана до:

Оценка

Аналитична химия

Докторска програма

18.12.2022 г.

8,33

4.2. Химически науки

Професионално направление

Биохимия

18.12.2023 г.

9,10

4.3. Биологически науки

Ендокринология и болести на об
мяната

25.01.2023 г.

8,87

7.1. Медицина

Токсикология

25.01.2024 г.

9,06

7.1. Медицина

Акредитирана до:

Оценка

Имунология

26.03.2024 г.

9,27

4.3. Биологически науки

Микробиология

26.03.2024 г.

9,32

4.3. Биологически науки

Анатомия, хистология и цитология

05.10.2023 г.

9,44

7.1. Медицина

Патологична физиология

16.11.2023 г.

9,23

7.1. Медицина

Клинична лаборатория

16.11.2023 г.

9,19

7.1. Медицина

Неврология

05.10.2023 г.

9,31

7.1. Медицина

Инфекциозни болести

05.10.2023 г.

9,31

7.1. Медицина

Орална хирургия

15.02.2024 г.

9,32

7.2. Дентална медицина

Акредитирана до:

Оценка

Ембриология

24.07.2023 г.

9,63

4.3. Биологически науки

Имунология

24.07.2023 г.

9,77

4.3. Биологически науки

Физиология на животните и човека

24.07.2023 г.

9,85

4.3. Биологически науки

Морфология

24.07.2022 г.

8,61

4.3. Биологически науки

Фармацевтична ботаника

26.03.2024 г.

9,27

4.3. Биологически науки

Медицина на бедствените ситуации

21.12.2022 г.

8,92

7.1. Медицина
7.4. Обществено здраве

Клинична фармакология и терапия

21.12.2022 г.

8,97

7.1. Медицина

Медицински университет – Пловдив
Докторска програма

Професионално направление

Медицински университет – София
Докторска програма

Професионално направление

Минно-геоложки университет „Св. Иван Рилски“
Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Маркшайдерство

Докторска програма

03.11.2023 г.

9,11

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Подземно строителство

29.09.2023 г.

9,16

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Техника и технологии на взривните
работи – производство на взривни
материали

29.09.2022 г.

8,88

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Обща, висша и приложна геодезия

03.11.2023 г.

9,10

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Минна аерология

29.09.2023 г.

9,16

5.8. Проучване, добив и обработ
ка на полезни изкопаеми
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Техника на безопасността на тру
да и противопожарна техника (по
отрасли)

29.09.2023 г.

9,15

5.8. Проучване, добив и обработ
ка на полезни изкопаеми

Компютърни технологии в инженер
ната дейност

13.10.2022 г.

8,92

5.13. Общо инженерство

Национален военен университет ,,Васил Левски“
Докторска програма
Динамика, балистика и управление
на полета на летателни апарати
Техника и технология на взривните
работи
Колесни, верижни машини и ло
гистика
Строителни, пътни и специални
машини
Техника и технологии за защита на
населението и критичната инфра
структура

Акредитирана до:
14.07.2023 г.

Оценка
9,12

Професионално направление
5.13. Общо инженерство

28.07.2023 г.

9,30

5.13. Общо инженерство

28.07.2023 г.

9,24

5.13. Общо инженерство

28.07.2023 г.

9,25

5.13. Общо инженерство

28.07.2022 г.

8,86

5.13. Общо инженерство

Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кръстьо Сарафов“ – София
Докторска програма
Театрознание и театрално изкуство

Акредитирана до:
31.05.2023 г.

Оценка
9,09

Професионално направление
8.4. Театрално и филмово из
куство
8.4. Театрално и филмово из
куство

Кинознание, киноизкуство и теле
визия

31.05.2023 г.

9,25

Акредитирана до:
31.05.2023 г.
07.06.2022 г.

Оценка
9,23
8,85

Професионално направление
2.1. Филология
3.1. Социология, антропология
и науки за културата

Семиотика

07.06.2023 г.

9,07

3.1. Социология, антропология
и науки за културата

Обща психология
Театрознание и театрално изкуство

07.06.2023 г.
13.09.2023 г.

9,52
9,23

3.2. Психология
8.4. Театрално и филмово из
куство

Акредитирана до:
04.04.2024 г.

Оценка
9,17

Социална антропология

29.11.2023 г.

9,38

Науки за културата

29.11.2023 г.

9,33

Етнология

04.04.2024 г.

9,13

Наука, технологии и свръхмодерен
капитализъм
Граждански процес
История на държавата и правото
Наказателно право

04.04.2023 г.

8,65

08.06.2023 г.
08.06.2023 г.
08.06.2023 г.

9,22
9,26
9,21

Професионално направление
3.1. Социология, антропология
и науки за културата
3.1. Социология, антропология
и науки за културата
3.1. Социология, антропология
и науки за културата
3.1. Социология, антропология
и науки за културата
3.1. Социология, антропология
и науки за културата
3.6. Право
3.6. Право
3.6. Право

Акредитирана до:
12.03.2024 г.

Оценка
9,06

Професионално направление
3.3. Политически науки

Нов български университет – София
Докторска програма
Теория и история на литературата
Социология

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“
Докторска програма
Социология

Русенски университет ,,Ангел Кънчев“
Докторска програма
Организация и управление извън сфе
рата на материалното производство
(външна политика и многостепенно
управление в ЕС)

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

Докторска програма
Технология на машиностроенето
Рязане на материалите и режещи
инструменти
Технологии, машини и системи за об
работка чрез пластично деформиране
Материалознание и технология на
машиностроителните материали
Приложна механика
Механика на деформируемото твър
до тяло
Теоретични основи на комуникаци
онната техника
Ергономия и промишлен дизайн

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Акредитирана до:
26.01.2024 г.
26.01.2024 г.

Оценка
9,42
9,31

Професионално направление
5.1. Машинно инженерство
5.1. Машинно инженерство

26.01.2024 г.

9,25

5.1. Машинно инженерство

26.01.2024 г.

9,32

5.1. Машинно инженерство

26.01.2024 г.
26.01.2024 г.

9,12
9,14

5.1. Машинно инженерство
5.1. Машинно инженерство

15.12.2023 г.

9,15

15.12.2023 г.

9,58

5.3. Комуникационна и компю
търна техника
5.13. Общо инженерство

Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
български език и литература

09.05.2022 г.

8,59

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детска
та градина и началното училище
по математика и информационни
технологии

09.05.2023 г.

9,18

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
родинознание и природознание

09.05.2023 г.

9,35

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
чужд език

09.05.2022 г.

8,54

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
домашен бит и техника

09.05.2023 г.

9,11

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
изобразително изкуство

09.05.2023 г.

9,42

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
физическо възпитание и спорт

09.05.2023 г.

9,02

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението в детската
градина и началното училище по
музика

09.05.2023 г.

9,39

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението по физика

30.05.2023 г.

9,59

1.3. Педагогика на обучението
по...

Методика на обучението по химия

30.05.2023 г.

9,59

1.3. Педагогика на обучението
по...

К нигознание, библиотекознание,
библиография

05.07.2023 г.

9,43

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Теория на научната информация

05.07.2023 г.

9,42

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Информационно-търсещи системи

05.07.2023 г.

9,38

3.5. Обществени комуникации
и информационни науки

Теория на държавата и правото. По
литически и правни учения

02.11.2023 г.

9,49

3.6. Право

Конституционно право

19.10.2023 г.

9,53

3.6. Право

Административно право и админи
стративен процес

19.10.2023 г.

9,64

3.6. Право
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Акредитирана до:

Оценка

Гражданско и семейно право

15.02.2024 г.

9,47

3.6. Право

Професионално направление

Граждански процес

15.02.2024 г.

9,44

3.6. Право

Наказателнопроцесуално право

15.02.2024 г.

9,52

3.6. Право

Трудово право и обществено оси
гуряване

02.11.2023 г.

9,46

3.6. Право

Международно частно право

15.02.2024 г.

9,37

3.6. Право

Наказателно право

19.10.2023 г.

9,59

3.6. Право

Криминалистика

19.10.2023 г.

9,05

3.6. Право

Икономика и управление (индустрия)

08.11.2022 г.

8,46

3.8. Икономика

Паразитология и хелминтология

11.09.2022 г.

8,84

4.3. Биологически науки

Технология на биологично активните
вещества

05.05.2023 г.

9,42

5.11. Биотехнологии

Биотехнология на пречиствателните
процеси

05.05.2022 г.

8,80

5.11. Биотехнологии

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Организация и управление на про
изводството (индустрия)

01.12.2023 г.

9,11

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Микроелектроника

16.06.2023 г.

9,10

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Квантова и оптоелектроника

16.06.2023 г.

9,18

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Електронизация

16.06.2023 г.

9,19

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Индустриална електроника

16.06.2023 г.

9,23

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Елементи и устройства на автома
тиката и изчислителната техника

16.06.2023 г.

9,35

5.2. Електротехника, електро
ника и автоматика

Компютърни системи, комплекси
и мрежи

07.07.2023 г.

9,08

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано про
ектиране

07.07.2023 г.

9,09

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление

07.07.2023 г.

9,07

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Технически университет – Варна
Професионално направление
5.13. Общо инженерство

Технически университет – Габрово
Докторска програма

Технически университет – София
Акредитирана до:

Оценка

Математически анализ

Докторска програма

03.07.2023 г.

9,01

4.5. Математика

Професионално направление

Математическо моделиране и при
ложение на математиката

03.07.2023 г.

9,07

4.5. Математика

Алгебра и теория на числата

03.07.2022 г.

8,70

4.5. Математика

Диференциални уравнения

03.07.2022 г.

8,69

4.5. Математика

Информатика

03.07.2023 г.

9,27

4.6. Информатика и компютърни
науки

Строителна механика и съпроти
вление на материалите

19.01.2024 г.

9,28

5.1. Машинно инженерство

Хидравлични и пневматични ма
шини и съоръжения

19.01.2024 г.

9,13

5.1. Машинно инженерство

С Т Р.
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Хидравлични и пневматични зад
вижващи системи

19.01.2024 г.

9,27

5.1. Машинно инженерство

Машини и съоръжения за леката
промишленост

19.01.2024 г.

9,13

5.1. Машинно инженерство

Технология на текстилните мате
риали

19.01.2024 г.

9,41

5.1. Машинно инженерство

Технология на шевното производство

19.01.2024 г.

9,32

5.1. Машинно инженерство

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано про
ектиране

15.12.2022 г.

8,95

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Метрология и метрологично оси
гуряване

08.12.2023 г.

9,02

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление

08.12.2023 г.

9,36

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Теория на електронните вериги и
електронна схемотехника

08.12.2023 г.

9,27

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Микроелектроника

08.12.2023 г.

9,47

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Интегрална схемотехника, мате
риа ли, тех нолог ии и специа лно
обзавеждане

08.12.2023 г.

9,04

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Квантова и оптоелектроника

08.12.2023 г.

9,33

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Медицински уреди

15.12.2023 г.

9,16

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Роботи и манипулатори

08.12.2023 г.

9,32

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Теоретична електротехника

26.05.2023 г.

9,37

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Електротехнологии

15.12.2023 г.

9,16

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Електрозадвижване
(Факултет „Автоматика“)

08.12.2023 г.

9,21

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Уреди и системи за аналитични из
мервания и контрол на среди (вкл.
на околната среда)

15.12.2023 г.

9,03

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Електроизмервателна техника

26.05.2023 г.

9,34

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Информационно-измервателни сис
теми

26.05.2023 г.

9,17

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Индустриална електроника

15.12.2023 г.

9,72

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Технология на електронното произ
водство (по отрасли)

15.12.2023 г.

9,42

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Теория на автоматичното управ
ление

26.05.2023 г.

9,22

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Приложение на принципите и мето
дите на кибернетиката в различни
области на науката

08.12.2023 г.

9,39

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Биоавтоматика

15.12.2023 г.

9,10

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Елементи и устройства на автома
тиката и изчислителната техника

15.12.2023 г.

9,14

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Управляващи изчислителни машини
и системи

15.12.2022 г.

8,76

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика
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Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Системи с изкуствен интелект

26.05.2023 г.

9,12

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Автоматизация на области от нема
териалната сфера

26.05.2023 г.

9,06

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Автоматизация на производството
(по отрасли)

08.12.2023 г.

9,38

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Електронни преобразуватели

08.12.2023 г.

9,33

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Електронизация

08.12.2023 г.

9,26

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Методи за преобразуване и уреди
за измерване на физикохимични и
биологични величини

15.12.2022 г.

8,79

5.2. Електротехника, електрони
ка и автоматика

Елементи и устройства на автома
тиката и изчислителната техника

19.01.2024 г.

9,26

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Системно програмиране

19.01.2024 г.

9,27

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Системи с изкуствен интелект

19.01.2024 г.

9,21

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление

19.01.2024 г.

9,21

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизация на области от не
материа лната сфера (медиц ина,
просвета, наука, административна
дейност и др.)

19.01.2024 г.

9,24

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано про
ектиране

19.01.2024 г.

9,26

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Теоретични основи на комуникаци
онната техника

23.02.2024 г.

9,29

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Радиопредавателна и радиоприемна
техника

23.02.2024 г.

9,19

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Електродинамика и антенно-фидер
ни устройства

23.02.2024 г.

9,32

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Кабелни и оптични комуникационни
системи

23.02.2024 г.

9,23

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Комуникационни мрежи и системи

23.02.2024 г.

9,26

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Комутационни системи

23.02.2024 г.

9,17

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Телевизионна и видеотехника

09.03.2024 г.

9,22

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Осигурителна техника и системи

09.03.2024 г.

9,13

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Електроакустика, звукотехника и
кинотехника

09.03.2024 г.

9,25

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Оптични лазерни уреди и методи

09.03.2023 г.

8,96

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизация на инженерния труд
и системи за автоматизирано про
ектиране
(Факултет по телекомуникации)

09.03.2024 г.

9,07

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление
(Факултет по телекомуникации)

09.03.2024 г.

9,29

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Енергопреобразуващи технологии
и системи

23.03.2024 г.

9,40

5.4. Енергетика
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Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Парогенератори

23.03.2023 г.

8,87

5.4. Енергетика

Промишлена топлоенергетика

23.03.2023 г.

8,92

5.4. Енергетика

Промишлена топлотехника

23.03.2024 г.

9,15

5.4. Енергетика

Топлоснабдяване, газоснабдяване,
вентилация, климатизация, акустика
и осветителна техника

23.03.2024 г.

9,29

5.4. Енергетика

Ядрени енергетични инсталации и
уредби

23.03.2024 г.

9,36

5.4. Енергетика

Ядрени реактори

23.03.2023 г.

8,88

5.4. Енергетика

Термични и ядрени електрически
централи

23.03.2024 г.

9,31

5.4. Енергетика

Хладилни машини и апарати за
охлаждане и кондензиране

23.03.2024 г.

9,14

5.4. Енергетика

Теоретична топлотехника

23.03.2024 г.

9,11

5.4. Енергетика

Навигация, управление и експлоата
ция на въздушния транспорт

19.01.2024 г.

9,28

5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация

Механизация и автоматизация на
товаро-разтоварните работи

19.01.2024 г.

9,21

5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация

Проектиране и конструиране на ав
томатични и пилотирани летателни
апарати

19.01.2024 г.

9,18

5.5. Транспорт, корабоплаване
и авиация

Стандартизация

09.06.2023 г.

9,28

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

09.06.2023 г.

9,24

5.13. Общо инженерство

Инженерна екология

09.06.2022 г.

8,76

5.13. Общо инженерство

Организация и управление на про
изводството

09.06.2023 г.

9,43

5.13. Общо инженерство

Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Теория на възпитанието и дидакти
ката – Медицински факултет

21.11.2022 г.

8,76

1.2. Педагогика

Механизация и електрификация на
животновъдството

26.01.2024 г.

9,31

5.13. Общо инженерство

Технология на млякото и млечните
продукти

26.01.2024 г.

9,20

5.13. Общо инженерство

Технология на месните и рибните
продукти

26.01.2023 г.

8,75

5.13. Общо инженерство

Ендокринология

04.05.2022 г.

8,92

7.1. Медицина

Дерматология и венерология

19.10.2022 г.

8,98

7.1. Медицина

Хигиена (вкл. трудова, комунална,
училищна, радиационна и др.)

25.01.2024 г.

9,17

7.1. Медицина

Обща хирургия

08.06.2022 г.

8,67

7.1. Медицина

Педиатрия

04.05.2022 г.

8,92

7.1. Медицина

Медицина на бедствените ситуации

08.06.2022 г.

8,67

7.1. Медицина

Тракийски университет – Стара Загора
Професионално направление

Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Технология на силикатите, свързва
щите вещества и трудно топимите
неметални материали

13.10.2023 г.

9,34

5.10. Химични технологии

Технология на природните и синте
тични горива

20.10.2023 г.

9,27

5.10. Химични технологии

Технология за пречистване на водите

13.10.2023 г.

9,37

5.10. Химични технологии

Химия на високомолекулните съ
единения

20.10.2023 г.

9,26

5.10. Химични технологии
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Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Технология и преработка на пласт
маси и стъклопласти

20.10.2022 г.

8,91

5.10. Химични технологии

Технология на композитните ма
териали

20.10.2022 г.

8,90

5.10. Химични технологии

Технология на биологичноактивните
вещества (вкл. ензими, хормони,
белтъчини)

13.10.2023 г.

9,40

5.11. Биотехнологии

Университет за национално и световно стопанство
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Трудово право и обществено оси
гуряване

08.06.2022 г.

8,54

Професионално направление
3.6. Право

Университет по хранителни технологии – Пловдив
Акредитирана до:

Оценка

Аналитична химия

Докторска програма

15.01.2024 г.

9,16

4.2. Химически науки

Професионално направление

Физикохимия

15.01.2024 г.

9,24

4.2. Химически науки

Биохимия

15.01.2024 г.

9,39

4.2. Химически науки

Технология на биологично активните
вещества

28.07.2023 г.

9,50

5.11. Биотехнологии

Технология на хляба, хлебните и
сладкарските изделия

14.07.2023 г.

9,30

5.12. Хранителни технологии

Технология на захарта и захарните
изделия

14.07.2023 г.

9,22

5.12. Хранителни технологии

Технология на млякото и млечните
продукти

14.07.2023 г.

9,31

5.12. Хранителни технологии

Технология на месните и рибните
продукти

14.07.2023 г.

9,38

5.12. Хранителни технологии

Технология на алкохолните и без
алкохолните напитки

14.07.2023 г.

9,38

5.12. Хранителни технологии

Технология на тютюна и тютюне
вите изделия

28.07.2023 г.

9,27

5.12. Хранителни технологии

Тех нолог и я на ж и во т и нск и т е и
растителните мазнини, сапуните,
етеричните масла и парфюмерийнокозметичните препарати

28.07.2023 г.

9,41

5.12. Хранителни технологии

Технология на плодовите и зелен
чуковите консерви

28.07.2023 г.

9,39

5.12. Хранителни технологии

Хладилна технология на хранител
ните продукти

28.07.2023 г.

9,33

5.12. Хранителни технологии

Технология на продуктите за об
ществено хранене

28.07.2023 г.

9,37

5.12. Хранителни технологии

Технология на преработката и съх
ранението на зърното, на зърнените
продукти и на смесите

14.07.2023 г.

9,26

5.12. Хранителни технологии

Химикотехнологичен и металургичен университет – София
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Системи и устройства за опазване
на околната среда

12.05.2023 г.

9,40

5.13. Общо инженерство

Ергономия и промишлен дизайн

08.12.2023 г.

9,14

5.13. Общо инженерство

Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“
Докторска програма

Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

Теория на възпитанието и дидактика

05.12.2023 г.

9,67

1.2. Педагогика

Социална педагогика

05.12.2023 г.

9,68

1.2. Педагогика
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Акредитирана до:

Оценка

Професионално направление

05.12.2023 г.

9,40

1.2. Педагогика

Предучилищна педагогика

05.12.2023 г.

9,29

1.2. Педагогика

Методика на обучението по история

30.01.2023 г.

8,81

1.3. Педагогика на обучението
по....

Археология

13.12.2023 г.

9,50

2.2. История и археология

История на България

13.12.2023 г.

9,21

2.2. История и археология

Нова и най-нова история

13.12.2022 г.

8,46

2.2. История и археология

Диференциални уравнения

25.05.2023 г.

9,09

4.5. Математика

Алгебра и теория на числата

25.05.2023 г.

9,17

4.5. Математика

Изчислителна математика

22.01.2024 г.

9,17

4.5. Математика

Геометрия и топология

25.05.2023 г.

9,16

4.5. Математика

Математически анализ

25.05.2023 г.

9,16

4.5. Математика

Информатика

11.07.2023 г.

9,21

4.6. Информатика и компютър
ни науки

Приложение на принципите и мето
дите на кибернетиката в различни
области на науката

19.01.2024 г.

9,15

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Комуникационни мрежи и системи

19.01.2024 г.

9,27

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Автоматизирани системи за обра
ботка на информация и управление

19.01.2024 г.

9,24

5.3. Комуникационна и компю
търна техника

Обща висша и приложна геодезия

13.10.2023 г.

9,20

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Картография (вкл. тематично гео
графско картографиране)

13.10.2023 г.

9,13

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Фо т ог рамет ри я и дистанц ионни
методи

13.10.2023 г.

9,10

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Земеустройство (вк л. кадастър и
оценка на недвижимите имоти)

13.10.2023 г.

9,18

5.7. Архитектура, строителство
и геодезия

Инженерна логистика

15.12.2022 г.

8,67

5.13. Общо инженерство

Югозападен университет ,,Неофит Рилски“ – Благоевград
Акредитирана до:

Оценка

Общо и сравнително езикознание

Докторска програма

21.06.2023 г.

9,19

2.1. Филология

Професионално направление

Български език

16.12.2021 г.

9,30

2.1. Филология

Славянски езици

21.06.2023 г.

9,29

2.1. Филология

Археология, вк л. нумизматика и
епиграфика

11.04.2023 г.

8,40

2.2. История и археология

Док у мента листика, арх ивистика,
палеографика, историография и из
точникознание

11.04.2023 г.

8,42

2.2. История и археология

Социална философия

12.07.2022 г.

8,28

2.3. Философия

Политология

10.07.2023 г.

9,06

3.3. Политически науки

Организация и управление на соци
алните дейности

30.01.2024 г.

9,30

3.4. Социални дейности

Организация и управление на соци
алните дейности

30.01.2024 г.

9,30

3.4. Социални дейности

Организация и управление на соци
алните дейности

30.01.2024 г.

9,30

3.4. Социални дейности

Електронизация

05.05.2022 г.

8,72

5.2. Електротехника

Логопедия

05.12.2023 г.

9,24

7.4. Обществено здраве
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Програмна акредитация на докторски програми за образователната и научна степен „доктор“ в
научните организации по чл. 47 от ЗВО за периода 1.05.2017 г. – 30.04.2018 г.
Българска академия на науките
Докторска програма

Оценка

Акредитирана до:

Професионално направление

Институт по информационни и комуникационни технологии
Приложение на принципите и мето
дите на кибернетиката в различни
области на науката

9,32

15.12.2023 г.

5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
Ядрени реактори

9,24

15.12.2023 г.

5.4. Енергетика

Институт за изследване на изкуствата
Теория и история на архитектурата

9,19

09.02.2024 г.

5.7. Архитектура, строителство и
геодезия

Институт по системно инженерство и роботика
Приложение на принципите и мето
дите на кибернетиката в различни
области на науката

9,25

15.12.2023 г.

5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Институт по биофизика и биомедицинско инженерство
Приложение на принципите и мето
дите на кибернетиката в различни
области на науката

9,25

15.12.2023 г.

5.2. Електротехника, електроника
и автоматика

Оценка

Акредитирана до:

Професионално направление

Селскостопанска академия
Докторска програма

Институт по аграрна икономика – София
Организация и управление (земе
делие)

8,19

21.06.2022 г.

3.7. Администрация и управление

Икономика и управление (земеделие)

8,36

21.06.2022 г.

3.8. Икономика

Земеделски институт – гр. Стара Загора
Развъж да не на селскос т опа нск и
животни, биология и биотехника на
размножаването

9,12

20.09.2023 г.

6.3. Животновъдство

Говедовъдство и биволовъдство

9,14

20.09.2023 г.

6.3. Животновъдство

Овцевъдство и козевъдство

9,10

20.09.2023 г.

6.3. Животновъдство

Национален център по радиобиология и радиационна защита – София
Докторска програма
Радиационна хигиена

Оценка

Акредитирана до:

9,15

21.12.2023 г.

Професионално направление
7.1. Медицина

Университетска многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина „Н. И. Пирогов“ –
София
Докторска програма
Спешна медицина
5527

Оценка

Акредитирана до:

8,96

19.10.2022 г.

Професионално направление
7.1. Медицина

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

715. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 239,
ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С182225091-0000290/27.04.2018 г. възлага на „Дани и
Симо“ – ЕООД, ЕИК 123695640, със седалище и
адрес на управление Казанлък, ул. Константин
Бозвелиев № 4, представлявано от Димитър
Ангелов Вълчев, следния недвижим имот: по
землен имот с идентификатор № 35167.119.666,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 5820/2008 г., и с площ 1462 кв. м, намиращ се в
Казанлък, м. Ормана, с трайно предназначение на
територията – земеделска; начин на трайно полз
ване – за производство на строителни материали,
конструкции и изделия; категория на земята
при неполивни условия – 4; стар идентификатор:
няма; номер по предходен план – 000666, при
съседи 35167.119.588; 35167.119.674; 35167.119.585,
ведно с намиращата се в имота сграда, а имен
но: сграда КПП със стая за свиждане с площ
120 кв. м на един етаж. Имотът се продава та
къв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
5587
718. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 239,
ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С182225091-0000289/27.04.2018 г. възлага на „Дани и
Симо“ – ЕООД, ЕИК 123695640, със седалище и
адрес на управление: Казанлък, ул. Константин
Бозвелиев № 4, представлявано от Димитър
Ангелов Вълчев, следния недвижим имот: по
землен имот с идентификатор № 35167.119.671,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 5823/2008 г., и с площ 3562 кв. м, намиращ се в
Казанлък, м. Ормана, с трайно предназначение на
територията – земеделска, начин на трайно полз
ване – за производство на строителни материали,
конструкции и изделия, категория на земята
при неполивни условия – 4; стар идентификатор:
няма; номер по предходен план – 000671, при
съседи 35167.119.669; 35167.119.670; 35167.119.674,
ведно с намиращите се в имота две сгради, а
именно: 1) сграда – спално помещение, с площ
316 кв. м на един етаж, и 2) сграда – строител
на лаборатория, с площ 56 кв. м на един етаж.
Имотът се продава такъв, какъвто е в момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
5588
719. – Националната агенция за приходите,
Териториа лна дирек ци я – Софи я, ди рек ци я
„СДО“, отдел „Събиране“, на основание чл. 239,
ал. 2 във връзка с чл. 253 от Данъчно-осигури
телния процесуален кодекс с постановление за
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възлагане на недвижим имот изх. № С182225091-0000291/27.04.2018 г. възлага на „Дани и
Симо“ – ЕООД, ЕИК 123695640, със седалище и
адрес на управление: Казанлък, ул. Константин
Бозвелиев № 4, представлявано от Димитър
Ангелов Вълчев, следния недвижим имот: по
землен имот с идентификатор № 35167.119.674,
придобит с акт за частна държавна собственост
№ 5825/2008 г., и с площ 2298 кв. м, намиращ
се в Казанлък, м. Ормана, с трайно предназ
начение на територията – земеделска; начин
на трайно ползване – за селскостопански, гор
ски, ведомствен път; категория на земята при
неполивни условия – 4; стар идентификатор:
няма; номер по предходен план – 000674, при
съседи 35167.119.672; 35167.119.590; 35167.119.671,
3 5167.11 9. 6 6 9 ; 3 5167.11 9. 67 0 ; 3 5167.11 9. 6 6 8 ;
3 5167.11 9. 6 67; 3 5167.11 9. 5 8 5; 3 5167.11 9. 6 6 6 ;
35167.119.588; 35167.119.673, ведно с намиращата
се в имота сграда, а именно: сграда – помещение
за ел. табло, с площ 18 кв. м на един етаж. Имо
тът се продава такъв, какъвто е към момента на
продажбата, и купувачът не може да претендира
за недостатъци на закупения имот. На основание
чл. 246, ал. 8 от ДОПК собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението.
5589
67. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основа
ние чл. 251 – 253 от ДОПК с постановление за
възлагане на недвижим имот изх. № С180002091-0000336/31.05.2018 г. възлага на „Екотера
солар“ – ООД, ЕИК 201545073, със седалище и
адрес на управление: Пловдив, ул. Седянка № 9,
представлявано от управителя Никола Георгиев
Табаков, следния недвижим имот: поземлен
имот с идентификатор 39030.502.479, намиращ се
в Котел, „Индустриална зона“, област Сливен,
включващ: УПИ I и УПИ III, кв. 110 по плана
на гр. Котел, с номер по предходен план: 1355,
с площ 19 121 кв. м, трайно предназначение на
територията: урбанизирана, начин на трайно
ползване: за текстилна промишленост, ведно с
построените в него сгради, а именно: в УПИ І –
масивна постройка с площ 500 кв. м, предста
вляваща младежки дом и масивна построй
ка – портал с воло гараж, на площ 100 кв. м, с
граници за поземления имот, както следва: имоти
с идентификатори: 39030.502.477; 39030.502.475;
39 0 3 0. 50 2 .478; 39 0 3 0. 50 2 .4 8 0; 39 0 3 0. 50 2 .4 81;
39030.502.461; 39030.502.482; 39030.502.520.
5555
13. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с поста
новление № 22 от 21.05.2018 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Радослав Ди
митров Наков с адрес: гр. София, ж.к. Младост 1,
бл. 80, вх. Б, ет. 11, ап. 83, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата с влязло в сила
на 22.05.2017 г. Решение № 120 от 3.05.2012 г. по
гр.д. № 259/2007 г. по описа на Окръжния съд –  
Габрово, Решение № 124 от 2.06.2016 г. по в.гр.д.
№ 7/2015 г. по описа на Апелативния съд – Велико
Търново, определение № 444 от 22.05.2017 г. по
гр.д. № 5114/2016 г. по описа на ВКС и изпълни
телен лист № 53 от 22.06.2017 г. на ОС – Габрово,
представляващ самостоятелен обект в сграда
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с кадастрален идентификатор 61056.502.464.4.9,
представляващ: съгласно схема № 15-4588 от
4.01.2018 г. на самостоятелен обект в сграда
с идентификатор 61056.502.464.4.9 с адрес с. Равда,
община Несебър, област Бургас, по кадастралната
карта и кадастралните регистри, одобрени със
Заповед № РД-18-58 от 16.04.2008 г. на изпълни
телния директор на АК, последно изменение със
заповед: няма издадена заповед за изменение на
КККР; адрес на имота: с. Равда, бл. Г, ет. 3, ап. 9Г;
самостоятелният обект се намира в сграда № 4,
разположена в поземлен имот с идентификатор
61056.502.464; предназначение на самостоятелния
обект: жилище, апартамент; брой нива на обек
та: 1; посочена в документа площ: 85,21 кв. м;
прилежащи части: съответните идеални части от
общите части; ниво: 1; съседни самостоятелни
обекти в сградата: на същия етаж: 61056.502.464.4.2;
под обекта: 61056.502.464.4.6, 61056.502.464.4.7;
над обекта: 61056.502.464.4.10. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
5582
12. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Бургас, на основание
чл. 239, ал. 2 и 3 и чл. 253 от ДОПК с поста
новление № 23 от 23.05.2018 г. за възлагане на
недвижим имот възлага на купувача Николай
Дингес – служебен № от регистъра на НАП:
3077103030; държава: Германия; адрес: Им Ви
зенгрунд 1, 55487, Зорен, следния недвижим
имот, отнет в полза на държавата с влязло в
сила на 22.05.2017 г. Решение № 120 от 3.05.2012 г.
по гр.д. № 259/2007 г. по описа на Окръжния
съд – Габрово, Решение № 124 от 2.06.2016 г.
по в.гр.д. № 7/2015 г. по описа на Апелативния
съд – Велико Търново, определение № 444 от
22.05.2017 г. по гр.д. № 5114/2016 г. по описа на
ВКС и изпълнителен лист № 53 от 22.06.2017 г.
на ОС – Габрово, представляващ самостоятелен
обект в сграда с кадастрален идентификатор
61056.502.464.3.6, представляващ: съгласно схема
№ 15-4584 от 4.01.2018 г. на самостоятелен обект
в сграда с идентификатор 61056.502.464.3.6, с ад
рес с. Равда, община Несебър, област Бургас, по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-58 от 16.04.2008 г.
на изпълнителния директор на АК, последно
изменение със заповед: няма издадена заповед
за изменение на КККР; адрес на имота: с. Равда,
бл. В, ет. 2, ап. 6В; самостоятелният обект се на
мира в сграда № 3, разположена в поземлен имот
с идентификатор 61056.502.464; предназначение
на самостоятелния обект: жилище, апартамент;
брой нива на обекта: 1; посочена в документа
площ: 83,90 кв. м; прилежащи части: съответните
идеални части от общите части; ниво: 1; съседни
самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж:
61056.502.464.3.5; под обекта: 61056.502.464.3.3;
над обекта: 61056.502.464.3.9. Имотът се продава
такъв, какъвто е към момента на продажбата, и
купувачът не може да претендира за недостатъци
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на закупения имот. На основание чл. 246, ал. 8
от ДОПК собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението.
5583
18. – Софийският университет „Св. Климент
Охридски“ обявява конкурс  за главен асистент
по професионално направление 4.2. Химически
науки (Фармакология) – един, със срок 3 месеца
от обнародването в „Държавен вестник“. Спи
съкът с необходимите документи е определен в
Правилника за условията и реда за придобиване
на научни степени и заемане на академични
длъжности в СУ „Св. Кл. Охридски“. Документи
се подават в ректората, Информационен център,
отдел „Човешки ресурси“, стая № 2, София 1504,
бул. Цар Освободител № 15, тел. 02/986-11-83.
Приемно време – от 15 до 17 ч.
5479
6. – Община Русе на основание чл. 30 от ЗПСК
обявява, че през май 2018 г. е извършена продажба
на сграда с идентификатор 63427.7.659.4 по кадас
тралната карта и кадастралните регистри на гр.
Русе, едноетажна, със застроена площ 80 кв. м,
с предназначение: сграда за търговия, с адрес:
ул. Бабуна планина № 17, ж.к. Здравец-север 1,
гр. Русе, предмет на АОС № 8371 от 30.08.2017 г.
Продадена по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК
на „Ахерон 2“ – ЕООД, представлявано от Ни
колай Димитров Димитров, с достигната цена
75 000 лв. еднократно изплатени.
5568
127. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – ИПРЗ и
ПРЗ във връзка с реализацията на обект „Мо
дернизация на жп участък гара София – гара
Волуяк“, част от проект „Развитие на жп възел
София“ и схеми на мрежите и съоръженията
на техническата инфраструктура в обхвата на
разработката. Проектите са изложени в район
„Сердика“, район „Връбница“, район „Надежда“,
район „Люлин“ и район „Илинден“, Столична
община. На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да напра
вят писмени възражения, предложения и искания
по проекта до главния архитект на Столичната
община чрез съответните столични райони.
5548
64. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на план
за улична регулация за обект: „Софийски около
връстен път от бул. България до АМ „Люлин“ в
участъка от пътен възел с бул. България до жп
линия София – Перник, заедно с план-схеми за
мрежите и съоръженията на техническата инфра
структура и изменение на плана за регулация на
контактните територии и прилежащи квартали
на местности: м. Артерия „Трайко Китанчев“ и
продължението є от ул. Емил Марков до Бояна,
м. Манастирски ливади – запад, м. Павлово – Бък
стон, м. Гърдова глава, м. Бул. Цар Борис ІІІ – 2 ч.,
м. Карпузица – район „Витоша“, и м. Кв. Овча
купел – актуализация, м. Кв. Овча купел, кв. 50,
м. Ж.к. Овча купел – 2 ч., м. Кв. Горна баня – район
„Овча купел“, който е изложен в райони „Витоша“
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и „Овча купел“. На основание чл. 128, ал. 5 от
ЗУТ в едномесечен срок от датата на обнарод
ването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общината
чрез райони „Витоша“ и „Овча купел“.
5550
9. – Община Дупница на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ  съобщава, че е изработен проект
за изменение на подробен устройствен план
(П У П) – п ла н за ул и ч на р ег ула ц и я (П У Р)
и план за регулация (ПР) в обхват: улици с
о с ови т оч к и, к а к т о с лед ва: 1343÷134 4÷1345
(ПИ с идентификатор № 68789.13.419 по КК на
г р. Ду пница, п редставл яващ част от улица
Рилски манастир); 1345÷1346÷1347÷1348 (ПИ с
идентификатори № 68789.13.429 и № 68789.13.431
по КК на гр. Дупница, представляващи част от
улица Прогона и улица Венелин); 1347÷1349 (ПИ
с идентификатор № 68789.13.429 по КК на гр.
Дупница, представляващ част от улица Прого
на); 1349÷1379 пред урегулиран поземлен имот
(УПИ) І – За битови услуги, кв. 240 по РП на
гр. Дупница (ПИ с идентификатор № 68789.609.43
по КК на гр. Дупница, част от улица Св. Иван
Рилски); в участъка между квартали 126, 236,
240 и срещу квартали 303 и 302 по РП на гр.
Дупница; УПИ ХVІ-6130, УПИ ІІ-4107, УПИ
І-4108, 6132, 6131, УПИ ХV-4240, 4241, УПИ ХІV4242, 4243 и УПИ ІІ-4107, кв. 236, и УПИ І – За
битови услуги, кв. 240 по РП на гр. Дупница.
Проектът е изложен в стая № 9, ет. 1, в сградата
на Община Дупница. На основание чл. 128, ал. 5
от ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до Община Дупница в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5567
2. – Община Монтана на основание чл. 128,
ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е изработен и изложен
за проучване проект за подробен устсройствен
план – парцеларен план за елементи на техниче
ската инфраструктура – трасе на водопровод за
захранване на поземлен имот с идентификатор
48489.27.726 през поземлени имоти с иденти
фикатори 48489.27.6 и 48489.27.26, м. Семчова
круша, по кадастралната карта на гр. Монтана.
В едномесечен срок от обнародване на обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да разгледат проекта на плана в стая
312, ет. 3 на Община Монтана и да направят
писмени възражения, предложения и искания
на основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ.
5586
6. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническа инфраструктура – кабелно
ел. захранване на ПИ № 52009.114.38 по КК на гр.
Нови пазар, община Нови пазар, собственост на ЗП
Емилиян Цветанов Кънев, гр. Нови пазар. Трасето
на ел. провода преминава през поземлени имоти,
както следва: ПИ № 52009.114.246 – „За селско
стопански, горски, ведомствен път“ – публична
общинска собственост, ПИ № 52009.114.268 – „За
мес т ен п ът І V к лас“ – п у бл и ч на общ и нск а
собственост, ПИ № 52009.504.114 – „За второ
степенна улица“ – п убли чна общ инска соб 
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ственост, ПИ № 52009.504.115 – „За местен път
ІV клас“ – публична общинска собственост и
ПИ № 52009.504.116 – „За второстепенна ули
ца“ – публична общинска собственост. Проектът
е изложен в сградата на общинската админи
страция Нови пазар, стая № 101, и може да бъде
разгледан всеки присъствен ден. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до кмета на община Нови
пазар в едномесечен срок от обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“.
5598
7. – Община Нови пазар на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че
е изработен проект за ПУП – ПП (парцеларен
план) за техническа инфраструктура – ВиК за
хранване на ПИ № 52009.114.38 по КК на гр. Нови
пазар, община Нови пазар, собственост на ЗП
Емилиян Цветанов Кънев, гр. Нови пазар. Трасето
на водопровода преминава през поземлени имоти,
както следва: ПИ № 52009.114.246 – „За селско
стопански, горски, ведомствен път“ – публична
общинска собственост, ПИ № 52009.114.268 – „За
местен път ІV клас“ – публична общинска соб
ственост, ПИ № 52009.504.114 – „За второстепен
на улица“ – публична общинска собственост.
Трасето на канализацията преминава през имоти,
както следва: ПИ № 52009.114.246 – „За селско
стопански, горски, ведомствен път“ – публична
общинска собственост, ПИ № 52009.114.268 – „За
местен път ІV клас“ – публична общинска соб
ственост, ПИ № 52009.504.114 – „За второстепен
на улица“ – публична общинска собственост, ПИ
№ 52009.504.115 – „За местен път ІV клас“ – пуб
лична общинска собственост. Проектът е изложен
в сградата на общинската администрация Нови
пазар, стая № 101, и може да бъде разгледан все
ки присъствен ден. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на община Нови пазар в
едномесечен срок от обнародване на съобщението
в „Държавен вестник“.
5599
19. – Община „Марица“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 от ЗУТ съобщава, че е
изготвен проект за подробен устройствен план
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект: Подзем
на оптична кабелна мрежа в индустриална зона
Радиново – отклонение за „Хюманита“ – АД, в
УПИ ІІ-31 – стопанска дейност, масив 36, пре
минаваща през имоти № 18.69, 18.183, 18.197,
18.198, 18.199, 21.187, по КК на с. Радиново и
имоти № 36.130, 36.158, 36.159, 36.293, 36.305 по
КК на с. Бенковски, община „Марица“. Проек
тът се намира в сградата на Община „Марица“,
Пловдив, бул. Марица № 57А, стая 407, и може
да бъде разгледан от заинтересованите лица.
Съгласно чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен
срок от обнародване на обявлението в „Държа
вен вестник“ заинтересуваните лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
5605
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181 от Админи
стративнопроцесуалния кодекс съобщава, че
е постъпило оспорване от Окръжна прокура
тура – Бургас, против чл. 4, ал. 1, т. 2, чл. 5,
букви „е“ и „ж“, чл. 15, 16, чл. 25, изр. последно
във връзка с ал. 2, чл. 24, ал. 2 и чл. 31, изр. 2,
чл. 36, ал. 2 във връзка с ал. 1, буква „в“, чл. 54,
ал. 2 в частта „или упълномощено от него лице“
от Наредбата за регистрация, стопанисване и
контрол на кучета на територията на община
Поморие, приета с Решение № 391 от 20.12.2008 г.
на ОбС – гр. Поморие, изм. с Решение № 148 от
30.07.2015 г. По оспорването е образувано адм.
дело № 1281/2018 г., насрочено за 12.07.2018 г.
от 10 ч.
5575
Административният съд – Видин, на осно
вание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
заместник окръжен прокурор в Окръжна проку
ратура – Видин, на разпоредбите на чл. 9, ал. 2,
т. 6, чл. 12, ал. 2 и 4, чл. 14, ал. 3, чл. 15, ал. 2,
чл. 16, ал. 2, чл. 17, ал. 2, чл. 18, ал. 3 и чл. 19,
ал. 2 и 3 от Наредбата за овладяване популацията
на безстопанствени кучета на територията на об
щина Димово на Общинския съвет – гр. Димово,
по което е образувано адм. д. № 125/2018 г. по
описа на Административния съд – Видин, което
е насрочено за разглеждане в открито съдебно
заседание на 17.07.2018 г. от 10 ч.
5591
Административният съд – Пазарджик, на
основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 и 2
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Пазар
джик – Живко Пенев, подаден против разпоред
бите на чл. 6, ал. 4 и чл. 33, ал. 2 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския
съвет – гр. Ракитово, приет с Решение № 27 от
22.12.2015 г. на Общинския съвет – гр. Ракитово.
По протеста е образувано административно дело
№ 491 по описа на Административния съд – Па
зарджик, за 2018 г.
5592
Административният съд – Стара Загора, на
основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188
от АПК съобщава, че е постъпил протест на
прокурор при Окръжна прокуратура – Стара
Загора, с който оспорва Наредбата за управле
ние на общинските пътища в община Гълъбово,
по който е образувано адм. д. № 233/2018 г. по
описа на Административния съд – Стара Загора,
насрочено за 27.09.2018 г. от 10,30 ч.
5593
А дминистративни ят съд – Ямбол, на ос
нование чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от
АПК съобщава, че е постъпило оспорване от
Окръжна прокуратура – Ямбол, на разпоред
бите на чл. 3, чл. 6, ал. 2, т. 6, чл. 11, т. 7.2 и
чл. 25, ал. 4 в частта относно „упълномощени
от него длъжностни лица“ от Наредба № 19 за
овладяване популацията на безстопанствените
животни и придобиване, притежаване, отглеж
дане и регистрация на кучета на територията на
община Елхово, приета с Решение № 111/9/2/ от
28.06.2012 г. на Общинския съвет – гр. Елхово,
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по което е образувано адм. дело № 138/2018 г.
по описа на Административния съд – Ямбол,
насрочено за 5.07.2018 г. от 9,30 ч.
5594
Софийският районен съд, І гр. отделение,
118 състав, е образувал гр.д. № 35410/2016 г. по
искове с правно основание чл. 149 от Закона за
енергетиката и чл. 86, ал. 1 ЗЗД, предявени от
„Топлофикация София“ – ЕАД, срещу Кемал
Хюсеин Рахим, гражданин на Великобритания,
роден на 1.07.1962 г., с паспорт № 451628419,
издаден на 9.01.2002 г., който като ответник в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ може да подаде писмен отговор по реда
на чл. 131 ГПК на исковата молба, след като
получи препис от исковата молба и приложенията
към нея, които се намират в деловодството на
съда, като следва да посочи и съдебен адрес в
страната, в противен случай делото ще се гледа
при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
5606
Софийският районен съд, ІІ гражданско от
деление, 70 състав, призовава Виолета Георгиева
Манолова като ответница по гр.д. № 14182/2006 г.
по описа на Софийския районен съд, 70 състав,
да се яви на 12.10.2018 г. в 11 ч. в Софийския
районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ № 54,
за участие в открито съдебно заседание по гр.д.
№ 14182/20 06 г. – п роизводс т во за делба на
недвижим имот. Ако въпреки обнародването
в „Държавен вестник“ ответницата не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще є
назначи представител.
5607
Софийск ият районен съд, ІІ г ра ж данско
отделение, 70 състав, призовава А нгелинка
Георгиева Манолова като ответница по гр.д.
№ 14182/2006 г. по описа на Софийския районен
съд, 70 състав, да се яви на 12.10.2018 г. в 11 ч. в
Софийския районен съд, София, бул. Цар Борис ІІІ
№ 54, за участие в открито съдебно заседание
по гр.д. № 14182/2006 г. – производство за делба
на недвижим имот. Ако въпреки обнародването
в „Държавен вестник“ ответницата не се яви
в съда при разглеждане на делото, съдът ще є
назначи представител.
5608
Троянският районен съд, гражданска ко
легия, ІІ състав, призовава Дефрим Красничи
Красничи с последен адрес Република Косово,
сега с неизвестен адрес, да се яви в двуседмичен
срок от обнародването в неофициалния раздел
на „Държавен вестник“ в деловодството на съда
за получаване на препис от исковата молба и
приложенията за отговор по чл. 131 от ГПК
като ответник по гр.д. № 377/2018 г., заведено от
Наталия М. Красничи с правно основание чл. 49
от СК. Ответникът да посочи съдебен адрес, в
противен случай делото ще се гледа с назначен
особен представител.
5595

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Институт за интеграция, научно изследователска и
развойна дейност и образование“ (ИНИРДО) –
София, на основание чл. 26, ал. 1 от ЗЮЛНЦ
и чл. 17 от устава свиква извънредно общо съ
брание на 30.07.2018 г. в 14 ч. в седалището на
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ИНИРДО – София, район „Триадица“, ул. Бяла
черква № 24, вх. А, ет. 3, ап. а06, при следния
дневен ред: 1. приемане на нов устав на сдружени
ето; 2. избор на управителен съвет; 3. промяна на
седалището и адреса на управление на сдружени
ето; 4. разни. При липса на кворум на основание
чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 18 от устава събранието
се отлага с един час по-късно на същото място и
при същия дневен ред и ще се проведе, колкото
и делегати да са се явили. Всички материали във
връзка с общото събрание ще бъдат на разполо
жение на членовете на сдружението в неговия
офис считано от 25.05.2018 г.
5590
12. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб по източни бойни изкуства
Лотос – М“ – Мездра, на основание чл. 26, ал. 1
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 26.07.2018 г.
в 15 ч. в Мездра, ул. Янко Сакъзов № 19, при
следния дневен ред: 1. приемане на решение за
промени в персоналния състав на управителния
съвет на сдружение „Клуб по източни бойни
изкуства Лотос – М“ – Мездра; проект за реше
ние – ОС приема промени в персоналния състав
на управителния съвет на сдружение „Клуб по
източни бойни изкуства Лотос – М“ – Мездра,
съгласно направено предложение; 2. приемане на
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решение за одобряване избора на председател на
управителния съвет на сдружението; проект за
решение – ОС одобрява избора на председател
на управителния съвет на сдружението; 3. раз
ни. Поканват се членовете или техните писмено
упълномощени представители да вземат участие
в работата на общото събрание. Акредитацията
на делегатите ще започне в 14 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе в 16 ч. на същото място
и при същия дневен ред.
5577
13. – Управителният съвет на Ловно-рибарско
сдружение „Ловно-рибарско дружество – Никопол“, Никопол, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква по своя инициатива общо събрание на
членовете на сдружението на 4.08.2018 г. в 8,30 ч.
в Лекционна зала на НЧ „Напредък 1871“ – Ни
копол, при следния дневен ред: 1. отчет на пред
седателя на ЛРС „ЛРД – Никопол“ за дейността
на сдружението; 2. отчет на контролния съвет; 3.
избор на председател на УС и членове на УС; 4.
разни. Поканват се да присъстват всички членове
на сдружението. Едно лице може да представлява
не повече от двама членове въз основа на писмено
пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
5597

СЪОБЩЕНИЯ НА РЕДАКЦИЯТА
Съгласно Заповед № АД-750-05-112 от 18 август 2017 г. на председателя на Народното събрание
(ДВ, бр. 70 от 2017 г.):
І. Таксите за обнародване в неофициалния раздел на „Държавен вестник“ за 2018 г. са:
1. за призовки на съдилища, обявяване на конкурси, обявления и съобщения на министерства,
други ведомства на бюджетна издръжка, общини и техни органи:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 40 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща страница;
2. за покани и други обявления:
• с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
• с обем до 1 стандартна страница (30 реда, 60 знака на ред) – 70 лв.;
• с обем, по-голям от 1 стандартна страница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща страница;
3. за обнародване до 15 дни от датата на постъпването в редакцията на съответния акт таксите
се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември);
4. за публикуване в електронната страница на „Държавен вестник“ – за всяка една публикация
на обявления за концесии – 50 лв.
ІІ. Цената на отделен брой „Държавен вестник“ за 2018 г. е 0,80 лв. Цените за абонамент за „Държавен вестник“ за 2018 г. са: за един месец – 8 лв.; за три месеца – 24 лв.; за шест месеца – 48 лв.;
за девет месеца – 72 лв.; за една година – 96 лв.
Редакцията не извършва абонамент за „Държавен вестник“.
Абонаментът може да се направи на следните адреси на спечелилите обществената поръчка за
разпространение на печатното издание на „Държавен вестник“ за 2018 г.:
• „Български пощи“ – ЕАД, София 1700, ж.к. Студентски град, ул. Акад. Ст. Младенов № 1, бл. 31,
тел.: 02 9493280, 02 9493289, факс: 02 9625329, електронен адрес: info@bgpost.bg;
• „Доби прес“ – ЕООД, София 1164, ул. Йоан Екзарх № 63, тел.: 02 9633081, 02 9633082,
факс: 02 9633093, електронен адрес: dobi@dobipress.bg.
Цените за абонамент за „Държавен вестник“, получен по електронен път в деня на отпечатването му,
са: за един брой – 80 лв.; за един месец – 875 лв.; за три месеца – 1750 лв.; за шест месеца – 3500 лв.;
за една година – 7000 лв.
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