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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ

§ 4. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.

УКАЗ № 231

Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на
Република България, приет от ХLI Народно
събрание на 17 ноември 2011 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.

Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12537

УКАЗ № 232
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България

Президент на републиката: Георги Първанов

ПОС ТА НОВЯВА М:

Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 между
Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия, приет от
ХLI Народно събрание на 17 ноември 2011 г.

ЗАКОН

за изменение на Закона за административно-териториалното устройство на Република
България (обн., ДВ, бр. 63 от 1995 г.; Решение
№ 8 от 1996 г. на Конституционния съд на
РБ – бр. 51 от 1996 г.; изм., бр. 27, 33 и 154 от
1998 г., бр. 10 и 69 от 1999 г., бр. 57 от 2000 г.,
бр. 67 и 80 от 2003 г., бр. 46 от 2005 г., бр. 63
от 2007 г., бр. 36 от 2008 г. и бр. 9 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 30 думите „район и кметство“
се заменят с „райони“.
§ 2. Член 31 се изменя така:
„Чл. 31. (1) Промяна, свързана със закриване
на кметство, както и промяна на границите
или на административния център на кметство,
се извършва с решение на общинския съвет
при условията и по реда за създаването му.
(2) Решението на общинския съвет по
ал. 1 се изпраща за обнародване в „Държавен
вестник“ чрез областния управител, който се
произнася по неговата законосъобразност в
7-дневен срок от датата на получаването му.
(3) Решението по ал. 1 влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Заключителни разпоредби
§ 3. Извън слу чаите по чл. 46а, ал. 1,
изречение първо от Закона за местното самоуправление и местната администрация, по
решение на общинския съвет в кметствата, в
които на 23 октомври 2011 г. не са произведени
избори за кметове на кметства, могат да се
назначават кметски наместници при спазване
на останалите изисквания на същия закон.

Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН
за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство 2009 – 2014 между Република
България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия
Член единствен. Ратифицира Меморандума за разбирателство относно изпълнението
на Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство 2009 – 2014 между
Република България и Исландия, Княжество
Лихтенщайн и Кралство Норвегия, подписан
на 29 юни 2011 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12536
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УКАЗ № 233

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА

На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014
между Република България и Кралство Норвегия, приет от ХLI Народно събрание на
17 ноември 2011 г.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

ЗАКОН

за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014 между
Република България и Кралство Норвегия
Член единствен. Ратифицира Меморандума
за разбирателство относно изпълнението на
Норвежкия финансов механизъм 2009 – 2014
между Република България и Кралство Норвегия, подписан на 17 юни 2011 г. в София.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 17 ноември 2011 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12535

РЕШЕНИЕ

за попълване състава на Комисията по образованието, науката и въпросите на децата,
младежта и спорта
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 от Конституцията на Република България
във връзка с чл. 18, ал. 7 и чл. 20, ал. 1 и 4
от Правилника за организацията и дейността
на Народното събрание
РЕШИ:
Избира Хамид Бари Хамид за член на
Комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта.
Решението е прието от 41-то Народно събрание на 23 ноември 2011 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Цецка Цачева
12650
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УКАЗ № 229
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам г-н Михалис Гарудис с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за значимия му принос за развитието на културата и
изкуството в Република България.
Издаден в София на 18 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър на външните работи:
Николай Младенов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
12631

УКАЗ № 240
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев от длъжността командир
на Военноморските сили, считано от 1 декември 2011 г.
2. Назначавам контраадмирал Пламен
Иванов Манушев на длъжността заместникначалник на отбраната, считано от 1 декември 2011 г.
3. Удостоявам конт раадмирал Пламен
Иванов Манушев с висше офицерско звание
„вицеадмирал“, считано от 1 декември 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

12784

УКАЗ № 241
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България

С Т Р.

4

ДЪРЖАВЕН

ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Освобождавам комодор Румен Георгиев
Николов от длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от 1 декември 2011 г.
2. Назначавам комодор Румен Георгиев
Николов на длъжността командир на Военноморските сили, считано от 1 декември 2011 г.
3. Удостоявам комодор Румен Георгиев
Николов с висше офицерско звание „контраадмирал“, считано от 1 декември 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

12785

УКАЗ № 242
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М
1. Освобождавам комодор Георги Цветанов Мотев от длъжността командир на
Военноморската база – Бургас, считано от
1 декември 2011 г.
2. Назначавам комодор Георги Цветанов
Мотев на длъжността заместник-командир
на Военноморските сили, считано от 1 декември 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

12786

УКАЗ № 243
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
1. Назначавам капиан I ранг Митко Александров Петев на длъжността командир на
Военноморската база – Бургас, считано от
1 декември 2011 г.

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

2. Удостоявам капитан I ранг Митко Александров Петев с висше офицерско звание
„комодор“, считано от 1 декември 2011 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова
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УКАЗ № 244
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Удостоявам полковник Данчо Димитров
Дяков с висше офицерско звание „бригаден
генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 24 ноември 2011 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Маргарита Попова

12788

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 11
от 22 ноември 2011 г.

по конституционно дело № 8 от 2011 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, и членове: Емилия
Друмева, Владислав Славов, Димитър Ток у шев, Благовест Пу нев, Пламен К иров,
Красен Стойчев, Георги Петканов, Ванюшка
Ангушева, Цанка Цанкова, Стефка Стоева,
Румен Ненков, при участието на секретарпротоколиста Милена Петрова разгледа в
закрито заседание на 22 ноември 2011 г. конституционно дело № 8 от 2011 г., докладвано
от съдията Пламен Киров.
Производството е по чл. 149, ал. 1, т. 2 и
4 от Конституцията.
Делото е образувано на 12.09.2011 г. по
искане на 56 народни представители в 41-то
Народно събрание за установяване противоконституционността и несъответствието с
международните договори, по които България
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е страна, на следните текстове от Закона за
дипломатическата служба (обн., ДВ, бр. 78
от 2007 г.; последно изм., бр. 69 от 2011 г.):
чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 4 (изменени с § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба – ДВ, бр. 69 от
2011 г.); чл. 11, ал. 2 (изменена с § 9 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба); чл. 13, ал. 1
(изменена с § 10 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за дипломатическата
служба); чл. 14, ал. 2 и 3 (изменени с § 11 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба); чл. 15, ал. 1
(изменена с § 12 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за дипломатическата
служба); чл. 26, ал. 2 (изменена с § 18 от Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба); чл. 27, ал. 4
(създадена с § 19, т. 2 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба); чл. 31, ал. 3 (създадена с § 22 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба); чл. 33 (изменен с
§ 24 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба); чл. 69
(изменен с § 43 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за дипломатическата
служба); на § 52, както и на целия Закон за
изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 69 от 2011 г.).
В искането се твърди, че разпоредбата на
§ 2 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба, с
която се създават нови т. 1, 2 и 4 от ал. 2 на
чл. 3 от Закона за дипломатическата служба
недопустимо разширяват правомощията на
министъра на външните работи в качеството му на ръководител на дипломатическата
служба, като се навлиза в компетентността на
други конституционно установени държавни
органи. Според вносителите изземването на
правомощия, включително и конституционно
определени, е в противоречие с принципа на
правовата държава, установен в чл. 4, ал. 1
от Конституцията на Република България.
Народните представители, отправили искането до Конституционния съд, считат, че § 9,
§ 10, § 11, § 12 и § 18 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба, с които се изменят съответно чл. 11,
ал. 2; чл. 13, ал. 1; чл. 14, ал. 2 и 3; чл. 15, ал. 1
и чл. 26, ал. 2 от Закона за дипломатическата
служба, дават възможност за субективни и
необосновани кадрови решения на министъра
на външните работи на основата на „неясни
и занижени критерии“, като се заобикалят
и нарушават действащите организационни
начала за стабилност, прозрачност и кариерно развитие в дипломатическата служба.
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Това според тях е в разрез с установения в
преамбюла на Конституцията принцип на
демократизма.
С § 43 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба се изменя редът за прекратяване на дългосрочните
командировки на ръководителите на дипломатическите представителства на Република
България от страна на министъра на външните
работи по начин, който според вносителите
на искането влиза в противоречие с чл. 98,
т. 6 от Конституцията на Република България.
Те считат, че така се изземват правомощия,
които са от изключителната компетентност
на държавния глава.
В искането се твърди, че § 19, т. 2; § 22 и
§ 24 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба дискриминират определен кръг лица чрез въвеждане
на забрана те да бъдат назначавани или да
продължават да заемат публични длъжности
в дипломатическата служба като посланици,
генерални консули, заместник ръководители на дипломатически мисии на Република
България, както и ръководни длъжности в
Министерството на външните работи. Това
ограничение по отношение на лицата, за които
има данни за принадлежност към службите
на Държавна сигурност и Разузнавателните
служби на Българската народна армия, според народните представители е в нарушение
на чл. 4, ал. 1 и 2; чл. 5, ал. 1; чл. 6, ал. 2;
чл. 57 и чл. 98, т. 6 от Конституцията, както
и е в несъответствие с чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи; чл. 2, ал. 1 и 2 и чл. 26 от Международния пакт за граждански и политически
права; чл. 20 и чл. 21 от Хартата на основните права на Европейския съюз и на други
международни договори, по които Република
България е страна.
Параграф 52 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за дипломатическата
сл у жба разпростира действието на ог раничителните норми на § 19 и § 24 и върху
заварените случаи към датата на влизане на
изменителния закон в сила. В искането се
обосновава, че по този начин се придава обратно действие на санкционна норма, което е
недопустимо за една правова държава (чл. 4,
ал. 1 от Конституцията).
Групата народни представители отстояват
позицията, че философията и същността на
целия Закон за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 69
от 2011 г.) противоречи на Основния закон
на страната, поради което той може да бъде
обявен като цяло за противоконституционен.
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С определение от 27 септември 2011 г.
Конституционният съд е допуснал до разглеждане по същество искането на народните
представители за установяване на противоконституционността на посочените разпоредби от
Закона за дипломатическата служба, както и
на тяхното несъответствие с международните
договори, по които България е страна. Като
заинтересовани страни по делото с оглед
неговия предмет са конституирани Народното събрание, президентът на републиката,
Министерският съвет, министърът на външните работи, омбудсманът на републиката,
Бъ л гарско т о дип ломат и ческо д ру жес т во,
Националната асоциация за международни
отношения, Съюзът на юристите в България,
Институтът за модерна политика и Конфедерацията на асоциацията по международно
право в България.
Становища са представени от президента на
републиката, Министерския съвет на Репуб
лика България, министъра на външните работи, Българското дипломатическо дружество,
Националната асоциация за международни
отношения, Съюза на юристите в България
и Института за модерна политика. В становищата на Министерския съвет и министъра
на външните работи се поддържа, че искането
за обявяване противоконституционността на
атакуваните текстове от Закона за дипломатическата служба е неоснователно. Президентът
на републиката, Националната асоциация за
международни отношения и Българското дипломатическо дружество подкрепят искането
на народните представители за обявяване на
целия Закон за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба за противоконституционен и за несъответстващ с
общоприетите норми на международното право и на международните договори, по които
България е страна. Институтът за модерна
политика и Съюзът на юристите в България
подкрепят само в отделни части искането на
народните представители.
Конституционният съд, след като обсъди доводите и съображенията, изложени в искането
и в становищата на заинтересованите страни,
за да се произнесе, взе предвид следното:
1. Относно разпоредбата на чл. 3, ал. 2, т. 1,
2 и 4 от Закона за дипломатическата служба,
изменен с § 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба
(ДВ, бр. 69 от 2011 г.)
Осъществяването на външната политика на Република България, включително и
участието на държавата ни в „изграждането
и развитието на Европейския съюз“ (чл. 4,
ал. 3 от Конституцията) би следвало да се
основава на дългосрочните и стратегическите интереси на нацията. С оглед на това

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

посочените държавни функции да не бъдат
доминирани от тясно партийните интереси
на което и да е парламентарно мнозинство
и излъченото от него правителство, а също
така да не бъдат конюнктурно повлиявани
от случайни или временни фактори Конституцията на Република България разпределя
тяхното осъществяване между различни държавни органи и не допуска концентрацията
им в нито една от разделените власти или в
отделна институция.
По силата на конституционната норма
представителството на държавата в международните отношения се осъществява от
държавния глава – президента на републиката (чл. 92, ал. 1 от Конституцията). Конституцията закрепва това представителство
като основна конституционна функция на
президента, която има своето основание във
възприетия от Основния закон на страната
модел за разделение на властите, така и в
основните принципи и норми на международното право (чл. 7 от Виенската конвенция
за правото на договорите (обн., ДВ, бр. 87
от 1987 г., в сила за Република България от
21.05.1987 г.). Тази основна конституционна
функция на държавния глава се проектира в
редица конкретни негови правомощия. Така
чл. 98, т. 3 от Конституцията предвижда, че
президентът сключва международни договори
в случаите, определени със специален закон,
а в т. 6 на същия текст изрично се посочва,
че президентът назначава и освобож дава
от длъжност ръководителите на дипломатическите представителства и постоянните
представители на Република България при
международните организации по предложение
на Министерския съвет. Държавният глава
приема и акредитивните и отзователните
писма на чуждестранните дипломатически
представители в нашата страна.
В същото време законодателната власт в
лицето на Народното събрание има изключителното правомощие да ратифицира и денонсира със закон определени от Конституцията
международни договори (чл. 85 от Конституцията). Като израз на своите контролни
правомощия по отношение на правителството
Народното събрание е изрично овластено от
Основния закон да получава информация
от Министерския съвет по въпроси, отнасящи се до задълженията, произтичащи за
Република България от нейното членство в
Европейския съюз. В същото време то трябва да бъде предварително информирано от
изпълнителната власт за разработването и
приемането на актове на Европейския съюз,
в които Министерският съвет участва. Пра-
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вителството дължи отчет на парламента за
своите действия в тази област (чл. 105, ал. 3
и 4 от Конституцията).
Министерският съвет ръководи и осъществява вътрешната и външната политика на
държавата в съответствие с Конституцията
и законите (чл. 105, ал. 1 от Конституцията).
Осъществяването на тази конституционна
функция на правителството е поставено в
юридическите рамки на самата Конституция
и на законите, приемани от парламента. Така
ръководството и осъществяването на външната
политика на страната от изпълнителната власт
в лицето на правителството е ограничено в
тази област от конституционните правомощия на президента и Народното събрание,
доколкото правителствената дейност е изцяло
подзаконова.
Оспорените текстове на чл. 3, ал. 2, т. 1,
2 и 4 от Закона за дипломатическата служба
предвиждат, че дипломатическата служба,
ръководена от министъра на външните работи, „планира, координира и осъществява
външната политика; представя и защитава
българските интереси в Европейския съюз и
НАТО и допринася за постигането на целите
и за развитието на тези организации; осъществява официалните връзки с акредитираните
в Република България дипломатически и
консулски представителства на други държави
и мисии на международни правителствени
организации“. По този начин те влизат в
противоречие с конституционните текстове,
които уреждат представителната функция,
предоставена от Конституцията на държавния
глава, както и с част от конституционните
функции на правителството.
Дипломатическата служба съгласно чл. 2,
ал. 1 от Закона за дипломатическата служба е
„специализирана държавна администрация“,
включваща Министерството на външните
работи и задграничните представителства на
Република България като негови структурни
звена. Като такава тя е част от системата
на изпълнителната власт и се ръководи от
Министерския съвет и в частност от министъра на външните работи, който е ресорният
министър в областта на външната политика.
Атакуваният чл. 3, ал. 2, т. 1 от Закона за
дипломатическата служба формулира функциите на дипломатическата служба по такъв
начин, че я оправомощава самостоятелно да
осъществява, планира и координира външната политика на Република България. С
цитираната разпоредба не се конкретизира
разпределението на функциите в областта на
осъществяването на външната политика на
страната, а се напуска контекста на чл. 105,
ал. 1 от Конституцията. Поради това законодателното решение е противоконституционно,
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доколкото неговата философия излиза извън
съдържанието и духа на конституционната
уредба. Дипломатическата служба няма и
не може да има самостоятелно значение за
ръководството, планирането, координацията
и цялостното осъществяване на външната
политика. Тя е единствено специализирана
администрация, която е подчинена и изпълнява политическите решения по ръководството
и осъществяването на външната политика
на констит у ционно установените органи.
Дипломатическата служба подпомага всички
държавни органи, които според Основния
закон са компетентни и отговарят за формирането и провеждането на външната политика
и участието на страната в международните
отношения – Народното събрание, президента
на републиката и Министерския съвет. Дори
и министърът на външните работи не може
по Конституция да определя самостоятелно
съдържанието на външната политика, а само
като член на колективния орган Министерски
съвет изпълнява съответните решения в тази
сфера. Президентът на републиката, който
по силата на чл. 92, ал. 1 от Конституцията
представлява Република България в международните отношения, осъществява официалните
връзки с дипломатическия корпус, а специализираната администрация, ръководена от
министъра на външните работи – дипломатическа служба, подпомага осъществяването на
тази конституционна функция на президента.
Правителството, от друга страна, като конституционен орган ръководи и осъществява
външната политика, при което министърът
на външните работи и подчинената му дипломатическа служба изпълняват решенията на
Министерския съвет. Самият орган министър
на външните работи не може да има каквито
и да са самостоятелни, а още по-малко изключителни правомощия по осъществяването
на външната политика извън политическите
решения на Министерския съвет. При това
Министерският съвет осъществява конституционните си правомощия в законовата рамка,
създадена от Народното събрание като субект
на законодателната власт. В същото време
министърът на външните работи посредством
ръководената от него дипломатическа служба не може да навлиза в конституционните
правомощия на държавния глава, доколкото
последният не е част от изпълнителната власт
в държавата. Затова с текста на чл. 3, ал. 1,
т. 1 от Закона за дипломатическата служба
е налице конституционно недопустимо разширяване на правомощията на министъра на
външните работи в качеството му на ръководител на дипломатическата служба, като
се засягат конституционните правомощия на
президента на републиката и Министерския
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съвет в сферата на външната политика, уредени съответно в чл. 92, ал. 1 и чл. 105, ал. 1
от Конституцията.
Новият текст на чл. 3, ал. 2, т. 2 от Закона
за дипломатическата служба на практика оправомощава дипломатическата служба да преценява, формулира и изразява съдържанието
на българските национални интереси, като ги
„представя и защитава“ в Европейския съюз
и в Организацията на Северноатлантическия
договор. При това редакцията на оспорения
текст дава възможност на дипломатическата
служба сама да преценява съдържанието,
средствата, формите, времето и границите на
представителството и защитата на националните интереси, а не да отстоява и реализира
една предварително формулирана и одобрена
от съответния конституционно оправомощен
орган позиция. Така на практика министърът
на външните работи посредством подчинената
му дипломатическа служба навлиза в компетентността на други конституционно установени държавни органи. Налице е възлагане на
правомощия на дипломатическата служба в
разрез с конституционните разпоредби и като
последица от това противоконституционно
разширяване на правомощията на министъра
на външните работи.
Редакцията на чл. 3, ал. 2, т. 4 от Закона
за дипломатическата служба възлага изключително правомощие на дипломатическата
служба да осъществява официалните връзки
с акредитираните в Република България дипломатически и консулски представителства
на други държави и мисиите на международни правителствени организации. Текстът на
оспорената норма игнорира конституционно установената функция на президента да
представлява Република България в международните отношения (чл. 92, ал. 1 от Конституцията). Систематичното тълкуване на
законовия и конституционния текст довежда
до логически абсурд, тъй като изпълнявайки
закона, който е задължителен за всички,
държавният глава ще представлява държавата
в международните отношения посредством
дипломатическата служба, която е подчинена
на министъра на външните работи, а не на
него. Оспорената разпоредба на закона не
би допуснала президентът на републиката да
осъществява официални връзки с акредитираните в Република България дипломатически представители самостоятелно и по своя
преценка, а за всеки конкретен случай би
изисквала да действа чрез посредничеството
на подчинената на министъра на външните
работи дипломатическа служба.
Оспорените разпоредби на чл. 3, ал. 2, т. 1,
2 и 4 от Закона за дипломатическата служба
са конституционно недопустими, защото про-
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тиворечат на принципа на правовата държава
(чл. 4, ал. 1 от Конституцията), принципа на
разделение на властите (чл. 8 от Конституцията), както и на чл. 92, ал. 1, чл. 98, т. 3 и 6 и
чл. 105, ал. 1 от Основния закон на страната,
които уреждат правомощията на държавния
глава и на правителството в областта на външната политика и международните отношения.
Поради това те следва да бъдат обявени за
противоконституционни.
2. Относно разпоредбата на чл. 11, ал. 2 (изменена с § 9 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба), чл. 13,
ал. 1 (изменена с § 10 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба), чл. 14, ал. 2 и 3 (изменени с § 11 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба), чл. 15, ал. 1 (изменена с § 12 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба), чл. 26,
ал. 2 (изменена с § 18 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба)
Народните представители, внесли искането
в Конституционния съд, претендират противоконституционност на тези текстове поради
противоречие със закрепения в преамбюла
на Конституцията принцип на демократизма.
В същото време те изтъкват, че оспорените
текстове дават възможност за субективни и
необосновани кадрови решения на министъра
на външните работи на основата на неясни
критерии, като се заобикалят или нарушават
действащите към момента организационни
начала за структуриране на дипломатическата служба като стабилност, прозрачност
и кариерно развитие. Изброените разпоредби
се групират в две категории – такива, които
се отнасят до изискванията за заемане на
определени длъжности в дипломатическата
служба, и такива, регулиращи реда за постъпване в дипломатическата служба. Конституцията на Република България не съдържа
норми, които да се отнасят до изграждането
и функционирането на дипломатическата
служба. Основният закон не съдържа критерии
за заемане на съответните дипломатически
длъжности, нито за постъпване и назначаване
в дипломатическата служба. Следователно
тази материя е предоставена изцяло за законодателно уреждане от Народното събрание.
Преценката, каква да бъде законовата уредба
на дипломатическата служба, е предоставена
от Конституцията на парламента, поради което
произнасяне за конституционосъобразността
на атакуваните норми не може да бъде извършено. Последните могат да бъдат оценявани
единствено с оглед тяхната целесъобразност
и законодателна стабилност. Цитираните от
народните представители принципи за ста-
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билност, прозрачност и кариерно развитие
в дипломатическата служба не са конституционно установени принципи, а по-скоро
изисквания за нормалното функциониране
на дипломатическата служба като специализирана държавна администрация с оглед
особената област на държавно управление и
предмет на дейност. Преценката, на какви
организационни и функционални принципи да
се основава дейността на дипломатическата
служба, е преценка за целесъобразност, която
се извършва от самото Народно събрание и в
частност от парламентарното мнозинство, приемащо съответните законодателни решения.
Необходимостта от промяна (повишаване или
занижаване) на критериите за кадрови назначения в дипломатическата служба се определя
към конкретен момент. Същото се отнася и
за допустимостта на кадрови назначения на
лица извън системата на кариерно развитие в
дипломатическата служба с оглед на конкретни
политически, финансови, социални и други
критерии, които народните представители
сметнат, че следва да бъдат удовлетворени.
Затова възприетите от законодателя критерии
за кадрово развитие не могат да се съотнасят
с установения в преамбюла на Конституцията принцип на демократизма. Поради това
аргументите на вносителите на искането не
могат да бъдат подкрепени, а следва да бъдат
отхвърлени. Конституционният съд не констатира противоречие на атакуваните текстове
с принципите и нормите на Конституцията
на Република България.
3. Относно разпоредбата на чл. 69 (изменен
с § 43 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба)
Оспореният текст предвижда, че министърът на външните работи издава заповед за
прекратяване на дългосрочната задгранична
командировка на извънреден и пълномощен
посланик или на постоянен представител на
Република България при международните
правителствени организации след изтичане
на задграничния му мандат по Закона за дипломатическата служба или след издаването
на указ на президента на Република България за освобождаването му. По отношение
на генералните консули министърът може
да прекратява дългосрочните командировки
след изтичане на задграничния мандат или
след приемането на решение на Министерския
съвет за освобождаването им.
Според народните представители правомощието на министъра на външните работи да
прекратява дългосрочната командировка на
ръководител на задгранично представителство
след изтичането на задграничния му мандат,
но преди издаването на указ на държавния
глава за освобождаването му е в противоречие
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с чл. 98, т. 6 от Конституцията, доколкото
представлява изземване на правомощия, които са от изключителната компетентност на
президента на Република България.
Назначаването на извънреден и пълномощен посланик в определена държава или на
постоянен представител на Република България при международните правителствени
организации е резултат на сложен фактически
състав: доклад на министъра на външните
работи до Министерския съвет; решение на
Министерския съвет с предложение до президента на републиката за издаване на указ за
назначаване на съответното лице за посланик
или постоянен представител; в случаите, когато е необходимо, министърът на външните
работи иска агреман от приемащата държава;
след получаването на агремана държавният
глава издава указ за назначаването на извънредния и пълномощен посланик или на
постоянния представител на Република България при международните правителствени
организации. Указът на президента подлежи
на приподписване от министър-председателя
на основание чл. 102, ал. 2 от Конституцията.
След приподписването указът се обнародва в
„Държавен вестник“.
С Решение № 13 от 1996 г. Конституционният съд счита, че приподписването на указа
на президента от минист ър-председател я
или от съответния министър на основание
чл. 102, ал. 2 от Конституцията е акт, с който правителството приема указа и споделя
отговорността за неговото издаване, включително политическата отговорност, която
би могла да бъде реализирана по реда на
парламентарния контрол. С приподписването
се поема и задължението правителството да
приведе указа в изпълнение. Приподписването е конститутивен елемент за указа и за
настъпването на правните последици от него.
Освобождаването от длъжност на посланик
или на постоянен представител на Република
България следва същия конституционен ред. В
този смисъл ръководителите на задграничните
представителства на Република България се
освобождават от длъжност от президента на
републиката по предложение на Министерския съвет. Тези укази също се приподписват
от министър-председателя. Назначените на
длъжност извънреден и пълномощен посланик в съответната държава или постоянен
представител на Република България лица
се командироват дългосрочно със заповед на
министъра на външните работи за срока на
задграничния им мандат. Издаването на тази
заповед представлява изпълнение на указа на
президента и води до създаване на необходимите условия съответните лица да осъществяват
дейността си в защита на българските интереси
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в приемащата държава или организация. Без
дългосрочното командироване на ръководителя на задграничното представителство не
може нито да се осигури, нито да се изисква
изпълнение на поставените му задачи.
Разпоредбата на чл. 69 от Закона за дипломатическата служба задължава министъра на
външните работи да прекрати дългосрочната
командировка на ръководителя на задграничното представителство при две хипотези:
след изтичане на задграничния му мандат
или след издаването на указ на президента
за освобождаването му. Законът е определил
срок на задграничния мандат на четири години и е предвидил възможности за неговото
продължаване. Процедурата за продължаване
на срока на задграничния мандат не е правно
уредена. Задължавайки министъра на външните работи да издаде заповед за прекратяване
на дългосрочната командировка на ръководителя на задграничното представителство
поради изтичане на срока на задграничния
му мандат, при това преди издаването на указ
за освобождаването му, Законът за дипломатическата служба заобикаля разпоредбата на
чл. 98, т. 6 от Конституцията и практически
дава възможност на министъра на външните работи да упражни правомощие, което
Основният закон на страната е резервирал
изключително за президента на републиката.
Актът на министъра на външните работи
при тази хипотеза би се превърнал в решение по целесъобразност, доколкото вместо
да инициира процедурата за назначаване на
нов задграничен представител на мястото
на онзи, чийто мандат изтича или е изтекъл,
министърът със заповед за прекратяване на
дългосрочната командировка на практика
освобождава назначения с указ представител
на Република България. Безспорно е, че, без
да е командирован, никой задграничен представител не е в състояние да изпълнява функциите си. Той не би имал нито юридически,
нито материални основания да осъществява
мандата си. Командироването на ръководителя на задграничното представителство е
основание за изплащане на командировачни
и другите съпътстващи ги финансови средства във връзка с пребиваването в чужбина
на дипломатическия служител от Министерството на външните работи. Прекратяването
на това финансиране с издаване на съответна
заповед на министъра на външните работи
поставя съответното лице във фактическа
невъзможност да осъществява длъжността си,
въпреки че тя произтича от указа на президента за неговото назначаване. Логическият
и правен извод от анализа на тази хипотеза
е, че прекратяването на дългосрочната командировка на задграничен представител на
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Република България следва да се обвърже с
назначаването на ново лице на съответната
длъжност. Прекратяването на дългосрочната
командировка преди издаване на указа за освобождаване на посланиците или постоянните
представители на Република България при
международните организации представлява
изземване на правомощия на президента
на републиката от страна на министъра на
външните работи.
При назначаването и освобождаването на
извънредни и пълномощни посланици и постоянни преставители към международни организации е налице споделена компетентност
между президента на републиката и Министерския съвет, включваща „напластяването“
на еднакви по съдържание и еднопосочни
по направление волеизявления на два конституционно определени органа в държавата
(Решение № 2 от 2002 г. на Конституционния
съд). От друга страна, не са предвидени правни механизми за разрешаване на евентуално
възникнали конфликти между тези органи
по повод упражняването на споделената им
компетентност. Поради това те би следвало
да се ръководят от изискването за сътрудничество и взаимодействие за постигане на
общо съгласие. Противното би означавало
блокиране на държавни функции в сферата на
външната политика. Конституционно недопустимо е ситуациите, при които не е постигнато
съгласие между държавния глава и правителството, да бъдат разрешавани със заповед за
прекратяване на дългосрочна командировка
от министъра на външните работи, който е
член на правителството. Конституцията на
Република България не предвижда подобен
механизъм за разрешаване на конфликти между държавния глава и изпълнителната власт в
лицето на Министерския съвет. Прекратяването на дългосрочната командировка в този
случай е равнозначно на освобождаване от
длъжност, доколкото препятства изпълнението
на функциите на ръководителите на задграничните представителства. Освобождаването
от длъжност може да се извърши само с издаването на указ на президента, що се отнася
до извънредните и пълномощни посланици и
постоянните представители в международните
организации, и с решение на Министерския
съвет, що се отнася до генералните консули
на Република България.
Конституционната уредба изисква в случаите на споделена компетентност правомощията
на държавните органи да бъдат упражнявани
при спазване принципа на разделение на властите и принципа на правовата държава, а
така също предполага конструктивно сътрудничество и взаимно уважение помежду им. В
конкретния случай Конституцията изключва
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както всякаква намеса на която и да е от
властите в преценката и избора на другата
власт, така и силово налагане на волята на
една институция по отношение на друга, доколкото става въпрос за дългосрочни и стратегически интереси на нацията. Ръководейки
се от това разбиране, Конституционният съд
с Решение № 14 от 1995 г. постановява, че
функциите на конституционно установените
органи предполагат конституционноправен
статус, „който не може да бъде накърняван
не само чрез намеса и подчинение, което би
представлявало непосредствено нарушение на
основното начало на разделение на властите,
но и чрез засягане на престижа и достойнството им по начин, който не се отнася пряко
до изпълнението на функциите им“. Поради
това Конституционният съд счита, че тези
оспорени изменения и допълнения на Закона
за дипломатическата служба недопустимо
засягат конституционните правомощия на
държавния глава за назначаване и освобождаване от длъжност на ръководителите на
задграничните представителства на Република
България и следва да се обявят за противоконституционни.
4. Относно разпоредбите на чл. 27, ал. 4
(създадена с § 19, т. 2 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба), чл. 31, ал. 3 (създадена с § 22 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба), чл. 33 (изменен с
§ 24 от Закона за изменение и допълнение на
Закона за дипломатическата служба) и § 52 от
Закона за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба
Въведените забрана за назначаване, забрана
за продължаване на заемане на публични ръководни длъжности в дипломатическата служба
и допълнителни основания за прекратяване и
трансформиране на съществуващи трудови или
служебни правоотношения, установени чрез
посочените текстове на Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба, противоречат на принципа на правовата държава (чл. 4, ал. 1 от Конституцията),
на принципа на равноправие на гражданите
(чл. 6, ал. 2 от Конституцията) и представляват
дискриминация, въведена със закон. Оспорените разпоредби имат лустрационен характер – създават изрична забрана за заемане на
определена държавна длъжност по отношение
на конкретна категория лица, заемали определено обществено положение в миналото. Тези
разпоредби не допускат български граждани
да бъдат назначавани на публични длъжности
в дипломатическата служба по смисъла на
чл. 3, ал. 1, т. 23 и 26 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
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към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия или
да продължават да ги заемат.
Негативната общественополитическа и
ценностна оценка по отношение на дейността
на тайните служби на тоталитарната държава
не бива да се смесва с въпроса за конституционните права на гражданите в съвременното
демократично общество. Подобни негативни
оценки за миналото не могат да бъдат основание за ограничаване на конституционните
права на български граждани при действието
на демократичния Основен закон на страната
от 1991 г.
Оспорените разпоредби са конституционно
недопустими, доколкото имат дискриминационен характер по смисъла на чл. 6, ал. 2
от Конституцията. При това законът не въвежда обща забрана за заемане на държавни
длъжности от сътрудници на тоталитарните
тайни служби. Ограниченията се въвеждат
единствено за дипломатическите служители,
но не и за други сфери на държавната администрация, като служители на Министерството
на вътрешните работи и Министерството на
отбраната. Това не се прави и по отношение
на висши държавни длъжности, както и за
органите на местно самоуправление и администрация.
Практиката на Конституционния съд на
Република България определя, че принадлежността в миналото към структурите на
тоталитарните тайни служби не може да бъде
основание за ограничаване на конституционни
права, и в частност за забрана за заемане на
определена длъжност (вж. решения № 14 от
1992 г.; № 1 от 2005 г. и № 11 от 2009 г. на
Конституционния съд). Конституционният
съд няма основание да се отклони от трайната си практика. Нещо повече, с оспорените лустрационни текстове по недопустим
начин се въвежда колективна отговорност,
без да се преценява конкретната дейност на
отделните лица. Независимо от факта, че в
общественото съзнание се е установило отрицателно отношение към органите на бившата
Държавна сигурност и нейните сътрудници,
конституционно недопустимо е законодателно да се създава презумция за колективна
укоримост на определени категории правно
регламентирани дейности без установяване на
дейността на всяко отделно лице. С Решение
№ 10 от 1997 г. на Конституционния съд се
приема, че по този начин се създават условия
за накърняване на достойнството и правата
на гражданите, „които са конституционно
защитени ценности“. В същото решение съдът
извежда задължение за българската държава
законово да гарантира достойнството и правата на личността, като същевременно осигури
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правото на информация на обществото при
спазване на конституционните условия на
чл. 41, ал. 1 от Конституцията.
Оспорените текстове от Закона за дипломатическата служба нарушават принципа
на равенство пред закона (чл. 6, ал. 2 от
Констит у ци ята). В Констит у ци ята равенството на всички граждани пред закона е
формулирано като конституционен принцип,
присъщ на всяко демократично общество. То
е прокламирано като общочовешка ценност
(вж. Решение № 14 от 1992 г. на Конституционния съд) и на общо основание се отнася и
към дейността на дипломатическата служба.
Дори и временното отклонение от него чрез
въвеждане на законови ограничения противоречи на конституционните разпоредби
(Решение № 1 от 1993 г. на Конституционния
съд). Равноправието на гражданите включва
еднаквото им третиране от държавната власт.
Сътрудниците на тайните служби на тоталитарната държава са осъществявали „правно
регламентирана дейност и като цяло нейната
аморалност може да бъде имплицирана само
ако действащото по това време право е било
обявено за противоконституционно“ (Решение
№ 10 от 1997 г. на Конституционния съд). Макар и тази дейност да е била осъществявана
на основата на една отречена идеологическа
система, „поначало принадлежността към
бившата Държавна сигурност не засяга доброто име“ на съответната категория лица
(Решение № 10 от 1997 г. на Конституционния
съд), нито може да играе ролята на критерий
за оценка на техните професионални умения
и качества. Трудно може да се сподели виждането, че посочените лица поначало биха
могли да изпълняват функции в специализираната държавна администарция, но не са
в състояние да заемат публични длъжности
в дипломатическата служба. В конкретния
случай е налице дискриминация, доколкото
възприетият критерий в оспорените законови
норми предвижда ограничаване на правата
на служители в дипломатическата служба на
основание на това, че в миналото са били
сътрудници на Държавна сигурност или на
разузнавателните служби на Българската народна армия. На това основание се извършва
ограничаване на конституционни права чрез
засягане на принципа на равноправие на гражданите, закрепен в чл. 6, ал. 2 от Конституцията. Използваният критерий за ограничаване
на права е свързан с личното и общественото
положение на гражданите (Решение № 11 от
2009 г. на Конституционния съд). Той попада
сред критериите, по които Конституцията
забранява да се въвеждат ограничения на
правата на гражданите, което се отнася и
за служителите в дипломатическата служба.
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Тази дискриминационна мярка лишава определен кръг лица от възможността да бъдат
назначавани или да продължават да заемат
публични длъжности в дипломатическата
служба независимо от това, че отговарят на
всички други изисквания на закона за съответните длъжности.
Сътрудничеството с тайните служби на
т о та л и тарната д ърж а ва се оцен я ва к ат о
социален признак, на основата на който не
може да се въвеждат ограничения на конституционни права, доколкото се стига до
дискриминация в противорачие с чл. 6, ал. 2
на Конституцията (Решение № 11 от 2009 г.
на Конституционния съд). Конституцията не
позволява подобни ограничения, а, като ги
въвеждат, атакуваните текстове от Закона за
изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба влизат в противоречие
с Конституцията. Признакът „сътрудник“
на Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия вече
е бил оценяван като лустрационен и дискриминационен (решения № 8 от 1992 г.; № 11 от
1992 г. и № 2 от 1999 г. на Конституционния
съд). На това основание Конституционният
съд е обявявал за противоконституционни с
посочените по-горе решения разпоредби от
Закона за банките и кредитното дело, Закона
за пенсиите и Закона за администрацията.
Оспорените текстове представляват не
пропорционално ограничаване на човешки
права по смисъла на Конвенцията за защита
правата на човека и основните свободи (обн.,
ДВ, бр. 66 от 1992 г., в сила за Република
България от 07.09.1992 г.) и практиката на
Европейския съд за правата на човека в
Страсбург. В своята трайна практика Съдът
в Страсбург приема, че въвеждането на лустрационни норми ограничава човешки права,
гарантирани с Европейската конвенция. Съдът
допуска в поредица от свои решения, че подобни мерки могат да преследват допустима
от конвенцията цел, когато „състоянието на
обществото налага създаването на защитни
механизми за демократичното устройство“. В
същото време обаче изрично се изтъква, че
подобни ограничения и лустрационни текстове
биха били оправдани само ако са пропорционални на преследваните цели. Според съда
ограничаването на някои човешки права чрез
лустрация е пропорционално в посткомунистическите държави в периода на преход
от тоталитарна към демократична система,
доколкото съществуват сериозни рискове за
този преход. Отдалечаването на тези мерки във
времето обаче ги прави непропорционални на
преследваните цели. Съдът отстоява разбирането, че лустрационните мерки могат да имат
само временен характер, докато съществува
заплаха за демократичния ред. При липса на
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такава заплаха лустрацията би била непропорционална по смисъла на конвенцията. Както
отбелязва Съдът в Страсбург, това с още поголяма сила е валидно за държава – членка на
Европейския съюз, „защото демократичното
є устройство е извън съмнение“ (вж. Sidabras
and Džiautas vs Lithuania – Applications nos
55480/00 and 59330/00; Rainys and Gasparavičius
vs Lithuania – Applications nos 70665/01 and
74345/01; Ždanoka v Latvia – Application no
58278/00). Оспорените законови текстове са
изцяло в несъответствие с чл. 14 от Конвенцията за защита правата на човека и основните
свободи, доколкото той изисква упражняването на правата и свободите, предвидени в
конвенцията, да бъде осигурено без всякаква
дискриминация, основана на какъвто и да е
признак.
Атакуваните пред Конституционния съд
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба
влизат в противоречие с чл. 2, ал. 2 и чл. 5
от Международния пакт за икономически,
социални и културни права (обн., ДВ, бр. 43
от 1976 г., в сила от 23.03.1976 г.). Държавите – страни по този пакт, се задължават да
осигуряват упражняването на провъзгласените в него права без каквато и да е дискриминация, основаваща се на раса, цвят на
кожата, пол, език, религия, политически и
други убеждения, народностен или социален
произход, имотно състояние, рождение или
всякакви други признаци. Ограничаването
на възможността да се заемат определени
длъжности в дипломатическата служба на
основание съпричасност на определени лица
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия дискриминира тези лица по смисъла на цитираните текстове от Международния пакт за
икономически, социални и културни права.
Правото на труд е определено като едно от
основните човешки права от тъй нареченото
„второ поколение“ човешки права и се урежда
в чл. 6 на Пакта. В същото време оспорените
разпоредби противоречат и на чл. 25, буква
„с“ от Международния пакт за граждански
и политически права (ДВ, бр. 43 от 1976 г.),
доколкото всяка държава – страна по този
пакт, е длъжна да осигури и гарантира на
гражданите си „без каквато и да е дискриминация“ право на достъп при общи условия
на равенство до всички държавни служби.
Правото на труд на ниво право на Европейския съюз е гарантирано в Хартата
на основните права на Европейския съюз.
Разпоредбата на чл. 15, § 1 предвижда, че
„всеки има право да работи и да упражнява
свободно избрана или приета професи я“.
Правото на свободно упражняване на про-
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фесия е признато и в практиката на Съда на
Европейския съюз. Практиката на Съда на
Европейския съюз възприема принципа, че
ограничения върху осъществяването на свободата да се упражнява определена професия
са недопустими в случаите, когато преследваната цел е непропорционална или е налице
прекалена намеса, накърняващи същността
на гарантираното право. Конституцията на
Република България закрепва правото на
труд в чл. 48, ал. 1 и 3, като постановява, че
всеки гражданин има право на труд и свободно да избира своята професия и място на
работа, а държавата се грижи за създаване
на условия да се упражнява това право. С
Решение № 18 от 1997 г. Конституционният
съд на републиката приема, че законодателят
може да установява конкретни изисквания за
заемане на определени постове и длъжности,
което не представлява нарушение на правото
на труд и избор на професия. Атакуваните от
народните представители текстове от Закона
за дипломатическата служба не въвеждат
конкретни изисквания за заемане на определени длъжности, а създават ограничения,
при това установени със закон, чрез въвеждане на забрана да бъдат назначавани или да
продължават да заемат публични длъжности
в дипломатическата служба по смисъла на
чл. 3, ал. 1, т. 23 и 26 от Закона за достъп и
разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия на
определен кръг лица независимо от тяхната
професионална квалификация, дипломатически ранг и заемана длъжност в дипломатическата служба. По този начин текстове от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба дискриминират
една група български граждани в нарушение
на чл. 6, ал. 2 от Конституцията.
Атакуваните норми от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба ограничават правото на труд. Лицата,
които попадат в обсега на лустрационните
текстове, не се освобождават от дипломатическата служба, нито им се забранява да работят
в Министерството на външните работи или в
задграничните представителства, но в същото
време те задължително се „преназначават на
друга подходяща длъжност в дипломатическата служба“ според техния опит и натрупан
стаж (§ 52 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба).
Оттук следва, че тези лица се освобождават
от заеманата длъжност и при действието на
установената със закон забрана не могат да
бъдат назначавани впоследствие на подобна

С Т Р.

14

ДЪРЖАВЕН

длъжност. В същото време новата уредба в
Закона за дипломатическата служба, макар
и да не предвижда непосредствено лишаване
или ограничаване на правото на избор на
професия, практически го ограничава. Без
да се въвежда забрана лицата да изпълняват
или осъществяват дипломатическата професия или да практикуват друга професия
в рамк ите на дипломатическата сл у жба,
засегнатите лица не могат да се възползват
напълно от възможностите на кариерното
развитие и натрупването на опит и професионална квалификация. Доколкото съществува
законова забрана, те, за разлика от всички
други служители в дипломатическата служба
със същия дипломатически ранг, не могат
да заемат съответните публични длъжности.
Оспорен и т е ра зпоредби на За кона за
дипломатическата служба в голяма степен
обезсмислят кариерното израстване в съответните дипломатически рангове, основано
на старшинство и квалификация, въпреки че
няма забрана за повишаване в дипломатически ранг на посочената група лица. Като се
отчете различието между конкретната длъжност по класификатора на дипломатическите
длъжности и притежаването на дипломатически ранг „посланик“, ограниченията се
състоят в недопускане да се заемат специфични високопредставителни и ръководни
длъжности – ръководител на дипломатическо
представителство и ръководни длъжности в
Министерството на външните работи. Вярно е,
че назначаването на подобни позиции не става
автоматично на основата на старшинството,
а изисква специален подбор и обща оценка
на специфични професионални качества и
умения, но лустрационните текстове създават
законова забрана за заемане на тези длъжности от една група лица, докато за всички
останали при равни условия тази забрана не
се прилага. Кариерното развитие на всичките
дипломатически служители е гарантирано
чрез последователното им израстване през
дипломатическите рангове, като за никого
не е гарантирано назначаването на публична
длъжност, включително и на служителите, за
които ограничителните мерки не се отнасят.
В същото време за тези, които са обект на
ограничителните мерки, назначаването на
публични длъжности не само не е гарантирано, но е изрично забранено от нормите на
Закона за дипломатическата служба. Поначало
не може да има законова гаранция за никой
от служителите в дипломатическата служба,
че те в определен момент ще заемат дадена
ръководна публична длъжност. Това се отнася
не само за дипломатическата служба, но и
за администрацията като цяло. Не може да
бъде отнета преценката на законодателя да
установява конкретни изисквания за заемане
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на определени постове и длъжности, но в
същото време конституционно недопустимо
е въвеждането на дискриминация, каквато е
налице при оспорените текстове.
Атакуваните текстове не съответстват и
на чл. 1, т. 1 и 2, чл. 2 и чл. 3, буква „б“ от
Конвенция № 111 относно дискриминацията в
областта на труда и професиите (ДВ, бр. 35 от
02.05.1997 г.) на Международната организация
на труда. Като изрично не допуска дискриминация в сферата на труда, конвенцията
предвижда, че „различията, изключенията
или предпочитанията, които се основават на
квалификационните изисквания, установени
за определена работа, не се смятат за дискриминационни“. Въвеждането на ограниченията
за заемане на публични длъжности, основани
на принадлежност на български граждани към
Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, не е свързано
с никакви квалификационни изисквания, доколкото последните определят възможността
на определено лице да извършва конкретна
дейност в зависимост от професионалните
му умения и опит. Доколкото ограниченията,
въведени с оспорените норми, не се основават
на специфични изисквания, установени за
определена работа, то те по своята природа
са дискриминационни. Ограничавайки възможностите за професионална реализация и
кариерно развитие на определена група лица,
тези лустрационни текстове противоречат и
на чл. 48, ал. 3 от Конституцията, доколкото
ограничават свободния избор на професия и
легитимното очакване, че при натрупването
на определен професионален опит и квалификация съответните лица могат да бъдат
назначени на длъжности при положение, че
отговарят на всички изисквания за тяхното
заемане.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 3,
ал. 2, т. 1, 2 и 4 от Закона за дипломатическата
служба (изменени с § 2 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба – ДВ, бр. 69 от 2011 г.) и чл. 69, ал. 1 от
Закона за дипломатическата служба (изменена
с § 43 от Закона за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба) в
частта „след изтичане на задграничния му
мандат по този закон или“.
Обявява за противоконституционни и за
несъответстващи на международните договори, по които България е страна, следните
разпоредби от Закона за дипломатическата
служба: чл. 27, ал. 4 (създадена с § 19, т. 2 от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за дипломатическата служба); чл. 31, ал. 3
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(създадена с § 22, т. 2 от Закона за изменение
и допълнение на Закона за дипломатическата
служба); чл. 33, ал. 2 (изменена с § 24 от Закона за изменение и допълнение на Закона за
дипломатическата служба) и § 52 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (ДВ, бр. 69 от 2011 г.).
Оставя без уважение искането в останалата
му част, включително и искането за обявяване
на целия Закон за изменение и допълнение
на Закона за дипломатическата служба за
противоконституционен.
Съдиите Владислав Славов, Благовест
Пунев и Румен Ненков са подписали с особено мнение по абзац 2 от диспозитива на
решението.
Председател: Евгени Танчев
ОСОБЕНО МНЕНИЕ
по конституционно дело № 8 от 2011 г.
на конституционните съдии Владислав Славов, Благовест Пунев и Румен Ненков
Изразяваме несъгласие с решението на
мнозинството конституционни съдии за установяване на противоконституционност и
несъответствие с международните договори,
по които България е страна, на разпоредбите
на чл. 27, ал. 4 от Закона за дипломатическата
служба (ЗДС), създадена с § 19, т. 2 от Закона
за изменение и допълнение на Закона за дипломатическата служба (ЗИДЗДС), обн., ДВ,
бр. 69 от 2011 г., чл. 31, ал. 3, създадена с § 22
ЗИДЗДС, чл. 33, ал. 2, изменена с § 24 ЗИДЗДС
и § 52 ЗИДЗДС по следните съображения:
1. Оспорените текстове въвеждат забрана
за назначаване и преустановяване на заемането на публични ръководни длъжности в
дипломатическата служба като посланици,
генерални консули, заместник-ръководители
на дипломатически мисии, както и ръководни
длъжности в Министерството на външните
работи (МВнР) по отношение на лицата,
за които има данни за принадлежност към
службите на Държавна сигурност (ДС) и Разузнавателните служби на Българската народна
армия (РСБНА). В постановеното решение
противоконституционността на посочените
разпоредби се аргументира с противоречието
им с принципите на правовата държава – чл. 4,
ал. 1 от Конституцията, и равенството на
гражданите пред закона – чл. 6, ал. 2 от Конституцията, тъй като с оглед на лустрационния
им характер представляват дискриминация,
въведена със закон. Според мнозинството
съдии този техен характер се определя от
обстоятелството, че забраняват заемането на
определени държавни длъжности (в случая в
системата на МВнР) на определена категория
лица, заемали определено обществено положение в миналото, като така по недопустим
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начин се въвежда колективна отговорност за
цялата категория лица, без да се преценява
конкретната дейност на всяко от тях, което
накърнява достойнството и правата на лич
ността.
Оспорен и т е л ус т ра ц ион н и разпоредби
имат своето юридическо основание в Закона
за достъп и разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна
армия от 2006 г. (ЗДРД…), който се прилага и
по отношение на дипломатите на ръководни
длъжности, чиято принадлежност към ре
пресивните структури на тоталитарния режим
подлежи на обявяване – чл. 3, ал. 1, т. 23 от
закона. Този закон е действащ и не е обявен
за противоконституционен. Осветляването
на щатните и нещатните сътрудници на тези
структури отговаря на критериите за създаване
на лустрационни закони, тъй като се касае не
до произволна, а до правно регламентирана
процедура за проверка за сътрудничество и
принадлежност на лица към бившите секретни
служби – определен е кръгът на заеманите от
тези лица публични длъжности (в случая от
системата на МВнР), установено е в какво
се изразява като длъжностна характеристика
това сътрудничество, предвижда се независима
комисия като специализиран орган, който да
обяви принадлежността към секретните служби, както и съдебен контрол върху нейните
действия. По този начин, от една страна, се
гарантира правото на защита на заинтересования гражданин и истинността на документите
за принадлежност, а, от друга, се предотвратява възможността лицата, заемащи значими
публични длъжности, да бъдат поставяни в
зависимост чрез неправомерно и избирателно
използване на тази информация от страна на
лицата, които имат достъп до нея.
Посоченият закон не е приет само с оглед
осигуряване на достъп на обществото до данни
за миналото на лицата, които заемат публични
длъжности, но и с оглед на това да се направи
информирана преценка за допустимостта да
продължат да заемат или да бъдат назначавани на такива длъжности. Това се отнася в
най-голяма степен за длъжности в държавния
апарат, които не са изборни, поради което за
тях не може да се поставя въпросът за зачитане
на народния суверенитет, който по принцип
не може да се поставя под предварителни
ограничения извън информираността на избиращия за миналото на избирания.
В разглежданата хипотеза ЗДРД…, давайки
отрицателна морално-политическа оценка
на миналото на определена категория лица,
предоставя възможност с индивидуално решение във всеки отделен случай или по общ
начин – чрез неперсонифициран нормативен
акт, да се решават въпросите, свързани с на-
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значенията на публични длъжности (в случая
посочените в чл. 3, т. 23 ЗДРД…), въпреки
че самият закон не предвижда ограничения
за заемането им. След като са изпълнени
законовите критерии за установяване на
принадлежност към репресивните служби на
стария режим, нормативният подход, който е
приложен с оспорените текстове на ЗДС, е за
предпочитане пред решения ad hoc, които не
са гарантирани срещу субективизъм и неравно
третиране на засегнатите лица.
Аргументът, че този подход е недопустим
от конституционно гледище, тъй като нормативно се създава колективна презумпция за
укоримост на определена категория правно
регламентирани дейности, осъществявани при
тоталитарния режим, а именно – сътрудничеството на секретните служби на този режим,
е неприемлив, тъй като тоталитарните практики са получили своето морално и правно
осъждане. Тези практики са се реализирали
чрез дейността на репресивните органи на
стария режим, които са притежавали определен персонален състав – щатни и извънщатни
сътрудници на ДС и РУБНА, предмет на обявяване със ЗДРД… Конкретното установяване
дейността и съответно вината на всеки от
бившите сътрудници не само не е възможно
поради огромния архив от досиета и тяхното
прочистване непосредствено след промените
през 1990 г., но и не е необходимо, тъй като
принципът на юридическото равенство, прогласен с чл. 6, ал. 2 от Конституцията, не е
нарушен – определена категория лица с установена принадлежност към структурите на ДС
и РУБНА се третират по еднакъв начин по
отношение заемане на определени публични
длъжности в системата на МВнР. Доводът, че
в други министерства като Министерството на
отбраната и Министерството на вътрешните
работи все още не се предвижда лустриране
на ръководни кадри, не може да аргументира
извода за противоречие на оспорените разпоредби от ЗДС с чл. 6, ал. 2 от Конституцията,
тъй като това не означава, че лустрация не
трябва да се провежда в МВнР, а че такава
трябва да се осъществи и в силовите ведомства.
Оспорените разпоредби не са дискриминационни, тъй като не предвиждат ограничения
на права въз основа на някой от изчерпателно
посочените признаци в посочения конституционен текст. Неправилно се твърди, че се
въвежда дискриминация на плоскостта на
един от тези признаци – обществено положение, тъй като този признак не може да се
свърже с принадлежността към бившата ДС и
РУБНА. Тази принадлежност поставя въпроса
за двойствения обществен статус на лицето,
сътрудничило на тайните репресивни структури, тъй като в миналото това лице освен
официалното положение, което не представлява пречка за заемане на длъжност по чл. 3,
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т. 23 ЗДРД…, е притежавало и друго, секретно
положение, което не само не е „обществено“,
но по силата на закон е получило негативна
морално-политическа оценка. По тази причина
рестрикцията, приложена относно тези лица,
не е дискриминационна, тъй като принципът
на равенство пред закона означава еднакво
третиране на еднаквите случаи и различно
на различните, т. е. изисква да се отчитат
различията между хората – от една страна
техните заслуги, както и обратно – техните
действия с негативни последици.
Проява на примитивен позитивизъм е
поддържаното в решението разбиране, че
служителите и сътрудниците на репресивните
служби са упражнявали правно регламентирана дейност, макар и в условията на тоталитарен режим, което обосновава приложената
към тях рестрикция като дискриминационна
и противоречаща на принципа на правовата
държава. Такова разбиране за правото като
неутрално по отношение на общовалидните
човешки ценности обезценява неговата морална стойност и извежда легитимността му
само от това, че е установено от държавата,
независимо от това, че тя е тоталитарна по
същността си и е нихилистична към човешките права. Това право обаче не може да бъде
зачетено при действието на новата демократична Конституция, която има непосредствено
отменително действие по отношение на противоречащия є предходен правен ред – § 3, ал. 1
от преходните и заключителните разпоредби
на Основния закон.
Принципът на равенството пред закона не
изключва правото на законодателно установяване на конкретни изисквания за заемане
на определени постове и длъжности, в случая
в системата на МВнР. Това са изисквания от
професионален характер, които са неотносими към чл. 6, ал. 2 от Конституцията. За
ръководните длъжности в дипломатическата
служба принадлежността към структурите
на тайните служби на тоталитарния режим
представляват негатив за лицето, което ги
заема или се кандидатира да ги заеме, тъй
като създава обосновано съмнение в неговата
лоялност с оглед съобразяване на дейността му
с принципите на демократичната политика в
областта на националната сигурност и външнополитическата ориентация на държавата.
Оспорените ограничения са мотивирани от
съображения за целесъобразност, защото се
изхожда от убеждението, че бивши сътрудници
на секретните служби не би трябвало да представляват българската държава в международните є контакти, особено когато ръководното
и представителното положение е свързано
с достъп до класифицирана информация на
съюзнически държави от Европейския съюз
и Северноатлантическия пакт. С това не се
нарушава гарантираното от Конституцията
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право на труд и свободен избор на професия
за тези лица, тъй като извън публичните
длъжности, посочени в чл. 3, т. 23 ЗДРД…,
те могат да продължат да работят и да бъдат
назначени на други длъжности в дипломатическото ведомство.
2. Необоснована е тезата на мнозинството,
че ограниченията за заемане на ръководни
и представителни длъжности в системата на
МВнР са несъвместими с международните
задължения на страната, произтичащи от
Конвенцията за защита правата на човека и
основните свободи (КЗПЧОС) на Съвета на
Европа, Международния пакт за икономически, социални и културни права (МПИСКП),
Хартата на основните права на Европейски
съюз (Хартата на ЕС) и Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и
професиите на Международната организация
на труда (МОТ).
Забраната за дискриминация по чл. 14
КЗПЧОС се простира само върху правата и
свободите, предвидени в конвенцията, между
които не фигурира правото на индивида на
равен достъп до представителните и ръководните публични длъжности (в този смисъл вж.
решението от 1986 г. на Европейския съд по
правата на човека (ЕСПЧ) по делото Glasenapp
срещу Германия). От трайната и непротиворечива практика на ЕСПЧ следва, че изискването
за лоялност към демократичните принципи по
отношение на държавната администрация и
професиите, пряко обслужващи обществените
интереси, съставлява компонент на легитимната цел демокрацията да е в състояние да се
самозащитава. Многократно е развивана тезата,
че такава лоялност не може да се очаква от
лица, обвързали миналото си с репресивните
тайни служби на тоталитарната държава. В
такива случаи ограничаването на достъпа до
съответните длъжности е допустимо, стига да
е пропорционално в светлината на историческия, политическия и социалния опит на
всяка отделна държава, както и на конкретната степен на опасност за демократичните
є устои (вж. решението на ЕСПЧ по делото
Vogt срещу Германия). Дори и за консолидираните стари демокрации ЕСПЧ приема, че
държавата разполага с „легитимен интерес“ да
изисква от държавните служители „специална
връзка на доверие и лоялност“, защото тези
служители в известен смисъл са носители на
нейния суверенитет (вж. решението от 1999 г.
на ЕСПЧ по делото Pellegrin срещу Франция).
Така изложените положения не само не се изключват, а дори се потвърждават от практиката,
на която се позовава мнозинството съдии във
взетото в противоположната посока решение.
С решенията по делата Sidabras, Dziautas срещу
Литва от 2004 г. и Raynis, Gasparavicius срещу
Литва от 2005 г. изрично е прието, че ограничението по отношение на бивши служители

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

и сътрудници на КГБ да заемат определени
длъжности е оправдано от гледна точка на
легитимните цели, свързани със защита на
националната сигурност, обществената безопасност, икономическата основа на обществото и
правата и свободите на другите, но жалбите са
уважени само поради непропорционалността
на това ограничение, тъй като несвоевременно
е засегнало служебни позиции в частния, а не
в публичния сектор. Решението на ЕСПЧ от
2006 г. по делото Zdanoka срещу Латвия е неотносимо към настоящия конституционен спор,
защото няма връзка с въпроса за дискриминацията по чл. 14 КЗПЧОС, но интересно е да се
отбележи, че с окончателния акт на Голямата
камара е отхвърлена жалба за ограничаване
на пасивното избирателно право на участие в
парламентарни и местни избори само защото
жалбоподателката е била активист на партия,
която с дейността си е поставяла в опасност
независимостта на държавата, както и правата
и свободите на гражданите.
С въведените ограничения по отношение на
лицата, сътрудничели на тоталитарните тайни
служби, не се накърняват непропорционално
трудови права, така както са установени от
МПИСКП, Хартата на ЕС и Конвенция № 111
на МОТ. Създаден е само един допълнителен
критерий за заемане на висши ръководни и
представителни длъжности в системата на
МВнР, който е свързан с предотвратяване на
нелоялност спрямо принципите на демокрацията, държавния и обществения интерес. Става
въпрос за допълнително квалификационно
изискване за заемане на определена високопоставена работа, което не може да се третира
като дискриминационно съгласно чл. 1, т. 2
от Конвенция № 111 на МОТ. Заварените на
съответните длъжности не се лишават от
правото да изкарват прехраната си с труд, свободно избран и приет (чл. 6 от МПИСКП), от
правото да работят или упражняват свободно
избрана професия (чл. 15, т. 1 от Хартата на
ЕС). Подлежащите на контрол разпоредби не
обуславят уволнение на засегнатите лица от
системата на МВнР, а, напротив, предвиждат
преназначаването им на друга подходяща
длъжност според натрупания опит и стаж,
без да предвиждат забрана да изпълняват и
осъществяват дипломатическата професия,
както и да практикуват друга професия в
рамките на дипломатическата служба. В края
на краищата те са в пълен синхрон и с препоръките по т. 11 от Решение № 1096 (1996)
на Парламентарната асамблея на Съвета на
Европа, които за съжаление продължават да
са актуални в българските условия.
Конституционни съдии:
Владислав Славов,
Благовест Пунев,
Румен Ненков
12628
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 314
ОТ 23 НОЕМВРИ 2011 Г.

за приемане на нормативни актове по прилагането на Закона за държавния служител
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Наредба за условията и реда
за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация.
Чл. 2. Приема Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация.
Чл. 3. Приема Наредба за документите за
заемане на държавна служба.
Чл. 4. Приема Наредба за длъжностните
характеристики на държавните служители.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация, приета с Постановление № 105 на
Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54
от 2002 г.; изм. и доп., бр. 6 и 46 от 2004 г.,
бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 64
и 92 от 20 08 г., бр. 5 и 102 от 20 09 г. и
бр. 25 и 58 от 2010 г.).
2. Наредба № 1 от 2000 г. за документите
за заемане на държавна служба (обн., ДВ,
бр. 23 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 24 от 2004 г.,
бр. 77 от 2008 г. и бр. 57 от 2009 г.).
3. Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните
характеристики на държавните служители
(ДВ, бр. 1 от 2008 г.).
§ 2. В Наредбата за служебното положение на държавните слу жители, приета
с Постановление № 34 на Министерск и я
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 23 от 2000 г.;
попр., бр. 47 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 53,
62 и 89 от 2000 г.; попр., бр. 90 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 28 и 35 от 2001 г.; Решение
№ 3901 на Върховния административен съд от
2001 г. – бр. 54 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 108
от 2001 г., бр. 15, 67 и 115 от 2002 г., бр. 17,
59 и 109 от 2003 г., бр. 18 от 2004 г., бр. 50 и
83 от 2005 г., бр. 2, 46 и 68 от 2006 г., бр. 46,
64, 92 и 101 от 2008 г. и бр. 21 от 2011 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 думите „министърът на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „изпълнителният
директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
2. В чл. 10, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административ-
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ната реформа“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
3. В чл. 11 навсякъде думите „Министерството
на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „Изпълнителна
агенция „Главна инспекция по труда“.
4. Член 16 се отменя.
5. Член 17 се отменя.
6. Член 18 се отменя.
7. В чл. 19 ал. 1 и 2 се отменят.
8. Член 19а се отменя.
9. В чл. 20 ал. 1 се отменя.
10. Член 21 се отменя.
11. Член 22 се отменя.
12. В чл. 24 се правят следните изменения:
а) алинея 1 се отменя;
б) алинея 2 се изменя така:
„(2) За времето на платения годишен отпуск
държавният служител получава основна заплата
и допълнителни възнаграждения с постоянен
характер, определени по служебното правоотношение към момента на започване ползването
на отпуска.“;
в) в ал. 3 думата „брутно“ се заличава и
думите „брутната заплата“ се заменят с „възнаграждението“;
г) в ал. 4 думите „брутната заплата“ се заменят с „възнаграждението“ и думата „брутно“
се заличава;
д) алинея 5 се отменя.
13. В § 4 от заключителните разпоредби думите „министърът на държавната администрация
и административната реформа“ се заличават.
§ 3. В Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с
Постановление № 8 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 83 от 2005 г., бр. 46 от 2006 г., бр. 84 от
2007 г., бр. 92 от 2008 г., бр. 5, 16, 18 и 42 от
2009 г. и бр. 47 от 2011 г.), се правят следните
изменения и допълнения:
1. В чл. 7 се създава изречение второ:
„За главните секретари в случаите по чл. 2,
ал. 1, изречение второ от Закона за държавния
служител се прилага чл. 6.“
2. В чл. 38а:
а) в ал. 1 думите „поне веднъж годишно“ се
заменят със „след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите“;
б) в ал. 2 думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заменят с „министър-председателя или на
упълномощено от него длъжностно лице“.
3. В чл. 38в, ал. 2 думите „от министъра
на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „на министърпредседателя или на упълномощено от него
длъжностно лице“.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

4. В чл. 38е, ал. 3 думите „може да проведе“
се заменят с „провежда“.
5. В чл. 38ж:
а) в ал. 1 думите „поне веднъж годишно“ се
заменят със „след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите“;
б) в ал. 2 думите „министъра на държавната
администрация и административната реформа“
се заменят с „министър-председателя или на
упълномощено от него длъжностно лице“.
6. В чл. 38з, ал. 2 думите „министъра на държавната администрация и административната
реформа“ се заменят с „министър-председателя
или на упълномощено от него длъжностно лице“.
7. Параграф 1 от заключителните разпоредби
се отменя.
8. В приложение № 1 към чл. 4, в т. 3 таблицата се изменя така:
„
Изисквания и компетентности
1.

Ориентация към резултати

2.

Работа в екип

3.

Фокус към клиента (вътрешен/
външен)

4.

Комуникативна компетентност

5.

Професионална компетентност

6.

Аналитична компетентност

7.

Управленска компетентност

8.

Стратегическа компетентност

9.

Лидерска компетентност

да

не

10. Компетентност за преговори и
убеждаване
11.

Други специфични за длъжността
и за административното звено
изисквания

“
9. Приложения № 4 – 5а към чл. 32, ал. 3
се изменят така:
„Приложение № 4
към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
Членовете на конкурсната комисия попълват този
формуляр за всеки от интервюираните кандидати
Име,
презиме и
фамилия
на кандидата

Наименование
на длъжността,
за която кандидатства

Подпис на кандидата

Член на конкурсната комисия:
................................................................................
.................................................................................
(име, презиме и фамилия)
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Критерии за преценка на кандидатите
1.

Аналитична компетентност

2.

Ориентация към резултати

3.

Работа в екип

4.

Комуникативна компетентност

5.

Фокус към клиента (вътрешен/
външен)

6.

Професионална компетентност

Резултат

Други – по решение на конкурсната комисия
Общ резултат:
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна
скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за
длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията
за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията
за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията
за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват
на формуляра.

Приложение № 5
към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ОТ ИНТЕРВЮ ЗА РЪКОВОДНИ ДЛЪЖНОСТИ

Членовете на конкурсната комисия попълват този
формуляр за всеки от интервюираните кандидати
Име,
презиме
и фамилия на
кандидата

Наименование на длъжността, за която кандидатства

Подпис на
кандидата

Член на конкурсната комисия:
.................................................................................
.................................................................................
(име, презиме и фамилия)
Критерии за преценка на кандидатите
1.

Управленска компетентност

2.

Работа в екип

3.

Комуникативна компетентност

4.

Ориентация към резултати

5.

Фокус към клиента (вътрешен/външен)

6.

Професионална компетентност

Резултат
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Фокус към клиента (вътрешен/външен)
Други – по решение на
конкурсната комисия

Общ резултат:
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна
скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за
длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията
за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията
за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията
за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват
на формуляра.
3. По преценка на конк у рсната комиси я
може да се вземе решение кандидатите да не се
преценяват по някои от критериите (до 2), ако
съответната компетентност не съответства на
специфичните изисквания за длъжността.

Приложение № 5а
към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ДЛЪЖНОСТИ, ОПРЕДЕЛЕНИ В К АТЕГОРИЯ ВИСШИ ДЪРЖ АВНИ
СЛУЖИТЕЛИ
Членовете на конкурсната комисия попълват този
формуляр за всеки от интервюираните кандидати
Име,
презиме и
фамилия
на кандидата
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Наименование на
длъжността, за която
кандидатства

Подпис на
кандидата

Член на конкурсната комисия:
................................................................................
.................................................................................
(име, презиме и фамилия)
Критерии за преценка на кандидатите
1.

Стратегическа компетентност

2.

Лидерска компетентност

3.

Управленска компетентност

4.

Ориентация към резултати

5.

Компетентност за преговори и убеждаване

6.

Работа в екип

Резултат

Общ резултат:
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна
скала:
5 – напълно отговаря на изискванията за
длъжността;
4 – в голяма степен отговаря на изискванията
за длъжността;
3 – в средна степен отговаря на изискванията
за длъжността;
2 – в малка степен отговаря на изискванията
за длъжността;
1 – не отговаря на изискванията за длъжността.
2. Преди интервюто кандидатите се подписват
на формуляра.
3. По преценка на конк у рсната комиси я
може да се вземе решение кандидатите да не
се преценяват по някои от критериите (до 2),
ако съответната компетентност не съответства
на специфичните изисквания за длъжността.“
10. В приложение № 7 към чл. 38б на ред
„№ на лична карта“ след думата „карта“ се добавя „(паспорт)“.

§ 4. В чл. 2 от Наредбата за структурата и
организацията на работната заплата, приета
с Постановление № 4 на Министерския съвет
от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 9 от 2007 г.; изм. и
доп., бр. 56 и 83 от 2007 г., бр. 11 от 2008 г. и
бр. 10 и 67 от 2009 г.), се създава ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната
администрация с изключение на чл. 17 – 21.“
§ 5. Министърът по управление на средствата от Европейския съюз до 15 април 2012 г.
да внесе в Министерския съвет проект на
акт за заплащането на служителите, изпълняващи функции по управлението на финансовата помощ от Европейския съюз, както и
на служители, участващи в управлението и
изпълнението на проекти, финансирани от
програми на Европейския съюз.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 януари 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
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НАРЕДБА

за условията и реда за оценяване изпълнението
на служителите в държавната администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за оценяване изпълнението на
длъжности, заемани от служителите в държавната администрация, както и за повишаване в
държавна служба на държавните служители.
(2) Основните цели на оценяването на изпълнението на служителите и повишаването в
държавна служба на държавните служители са:
1. създаване на условия за ефективно управление на изпълнението на ниво администрация, административно звено и отделен
служител за постигане целите на съответната
административна структура;
2. оценяване приноса на отделния служител
за изпълнението на целите на съответните
административно звено и административна
структура;
3. справедливо определяне на възнаграждени ята на сл у ж ителите спрямо тех ните
постижения;
4. определяне на нуждите от развитие на
всеки служител и подобряване на неговите
компетентности;
5. подобряване на работните взаимоотношения, включително между ръководители и
подчинени;
6. създаване на условия за реализиране
на справедливи и прозрачни процедури за
професионално и кариерно развитие.
Чл. 2. Оценяването на изпълнението на
длъжността от служителите в държавната
администрация се извършва ежегодно въз
основа на показаните компетентности, постигането на предварително определени цели
или изпълнението на преките задължения.
Чл. 3. (1) Ръководителят на съответната
администрация осигурява цялостната организация по провеждане на оценяването.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжност та на всек и сл у ж ител в държавната
администрация се извършва от оценяващ
ръководител под наблюдението и контрола на
контролиращ ръководител и на синдикалната
организация на работниците и служителите
в администрацията.
Чл. 4. (1) Оценяващ е ръководителят, на
когото съответният служител е непосредствено подчинен.
(2) Ръководителят на административната
структура може да възложи функциите си
на оценяващ ръководител по отношение на
служителите, които са на негово пряко подчинение, на свой заместник.
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(3) За главните директори и директорите
на дирекции в Министерството на отбраната
оценяващ ръководител е постоянният секретар
на отбраната.
(4) Оценяващ ръководител на служител,
който е дългосрочно командирован в чужбина, е ръководителят или служителят, който
възлага задачите и отговаря за дейността на
командирования.
Чл. 5. (1) Контролиращ е ръководителят,
на когото оценяващият ръководител е непосредствено подчинен.
(2) Ръководителят на административната
структура може да възложи функциите си на
контролиращ ръководител на свой заместник.
(3) За длъжностите, за които ръководителят
на администрацията е оценяващ, той изпълнява функциите и на контролиращ ръководител.
Г л а в а

в т о р а

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
Чл. 6. (1) Оценяването на изпълнението на
длъжността обхваща периода от 1 януари до
31 декември на съответната година.
(2) Изпълнението на длъжността включва
времето, което действително е отработено от
служителя.
(3) Всеки служител, който има действително отработени най-малко 6 месеца за една
календарна година, подлежи на оценяване.
Чл. 7. (1) При преназначаване на друга
длъжност в същата администрация, при временно преминаване на държавна служба в
друга административна структура, при дългосрочно командироване в чужбина, както и при
предсрочно прекратяване на командироването
служителят се оценява за изпълнението на
тази длъжност, която е заемал по-дълго през
съответната година.
(2) Служител, който е получил годишна
оценка преди напускането, не се оценява в
друга административна структура втори път
в рамките на същата календарна година.
(3) При прекратяване на служебното или
на трудовото правоотношение служителят
задължително се оценява преди напускането,
ако има действително отработени най-малко
6 месеца за съответната година.
Чл. 8. (1) Оценяването на изпълнението на
длъжността за висшите държавни служители,
служителите на ръководни длъжности и на
експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции включва следните етапи:
1. изготвяне и съгласуване на индивидуален
работен план;
2. провеждане на междинна среща;
3. провеждане на заключителна среща и
определяне на обща оценка на изпълнението
на длъжността.
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(2) Оценяването на изпълнението на длъжността за служителите на експертни длъжности
със спомагателни функции и на технически
длъжности включва следните етапи:
1. обобщаване на преките задължения и/
или възлагане на конкретни задачи;
2. провеждане на междинна среща;
3. провеждане на заключителна среща и
определяне на обща оценка на изпълнението
на длъжността.
(3) Алинея 2 може да се прилага и за
служители на експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции, които имат
специфичен характер по смисъла на § 5 от
преходните и заключителните разпоредби на
Наредбата за прилагане на Класификатора на
длъжностите в администрацията, приета с
Постановление № 47 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 46 и 72 от 2004 г., бр. 83 от 2005 г.,
бр. 28 от 2006 г., бр. 64 и 71 от 2008 г., бр. 2,
18, 34 и 83 от 2009 г., бр. 4, 58 и 74 от 2010 г. и
бр. 47 от 2011 г.), определени със заповед на ръководителя на административната структура.
Чл. 9. (1) Изготвянето и съгласуването на
индивидуалния работен план се извършват
съвместно от оценяващия ръководител и от
оценявания, като се отчитат основната цел,
преките задължения, управляваните ресурси
и компетентностите, определени в длъжностната характеристика на длъжността, заемана
от оценявания.
(2) В индивидуалния работен план се определят целите, срокът и изискванията/критериите за изпълнението, които оценяваният
трябва да постигне през периода.
(3) Целите в индивидуалния работен план
на оценявания трябва да са в максимална
степен конкретни, измерими, постижими,
съгласувани с целите на административната
структура като цяло и/или на административното звено, както и да бъдат определени
във времето.
(4) Броят на целите в индивидуалния работен план не трябва да надвишава седем.
Чл. 10. (1) Изготвянето и съгласуването на
индивидуален работен план, попълването и
подписването на съответния раздел от формуляра за оценка от оценяващия ръководител
и от оценявания се извършват в периода от 1
до 31 януари на съответната година.
(2) При невъзможност да се постигне съгласие по индивидуалния работен план между
оценяващия ръководител и оценявания той се
определя от оценяващия ръководител.
(3) Индивидуалните работни планове на
служителите се изготвят и съгласуват в срок до
30 дни след назначаването, преназначаването,
предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск с
продължителност повече от 6 месеца.
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Чл. 11. (1) Обобщаването на преките задължения и/или възлагането на конкретни
задачи се извършват съвместно от оценяващия ръководител и от оценявания, като се
отчитат основната цел, преките задължения,
управляваните ресурси и компетентностите,
определени в длъжностната характеристика
на длъжността, заемана от оценявания.
(2) Обобщаването на преките задължения
и/или възлагането на конкретни задачи,
попълването и подписването на съответния
раздел от формуляра за оценка от оценяващия
ръководител и от оценявания се извършват
в периода от 1 до 31 януари на съответната
година.
(3) Обобщаването на преките задължения
и/или възлагането на конкретни задачи на
служителите се изготвят и съгласуват в срок до
30 дни след назначаването, преназначаването,
предсрочното прекратяване на командировката в чужбина или завръщането от отпуск с
продължителност повече от 6 месеца.
Чл. 12. (1) Меж динната среща меж д у
оценяващия ръководител и оценявания се
провежда в периода от 15 юни до 31 юли на
съответната календарна година. При отсъствие
на оценявания служител междинната среща
се провежда в 7-дневен срок след неговото
завръщане.
(2) На междинната среща оценяващият
ръководител и оценяваният правят преглед на
изпълнението на длъжността относно постигането на целите, определени в индивидуалния
работен план, или на изпълнението на задълженията от длъжностната характеристика/
възложените конкретни задачи, на показаните
компетентности от служителя, както и на
други въпроси, които са свързани и могат да
подобрят изпълнението на длъжността.
(3) При необходимост някои от целите в
индивидуалния работен план или възложените
конкретни задачи могат да се изменят или
допълнят, както и да се набележат конкретни
действия за подобряване на изпълнението.
Оценяващият ръководител мотивира необходимостта от изменение и допълнение на
целите в индивидуалния работен план.
(4) След приключване на междинната среща
се попълва съответният раздел от формуляра
за оценка.
(5) Когато ръководителят или служителят,
който възлага задачите и отговаря за дейността на дългосрочно командирован служител,
има месторабота, различна от тази на командирования, междинната среща може да
не се провежда. Ако междинната среща не се
провежда, оценяващият е длъжен да попълни
съответния раздел от формуляра за оценка,
който се изпраща на оценявания.
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Чл. 13. (1) Заключителната среща между
оценяващия ръководител и оценявания се
провежда в периода от 1 до 31 януари на следващата година. При отсъствие на оценявания
служител заключителната среща се провежда
в 7-дневен срок след неговото завръщане.
(2) На заключителната среща оценяваният
представя накратко основните си постижения,
възникналите трудности, възможности за подобрение и самооценка за своето изпълнение.
(3) На заключителната среща оценяващият
ръководител и оценяваният обсъждат:
1. степента, в която са постигнати целите
в индивидуалния работен план – за висшите
държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности
с аналитични и/или контролни функции;
2. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките
задължения и/или изпълнението на възложените конкретни задачи – за служителите
на експертни длъжности със спомагателни
функции и на технически длъжности;
3. степента, в която оценяваният е показал
компетентностите, необходими за ефективно
изпълнение на заеманата длъжност;
4. подходящи действия за развитие на
служителя.
(4) След приключване на заключителната
среща се попълват съответните раздели от
формуляра за оценка.
Чл. 14. (1) Изпълнението на длъжностите
от висшите държавни служители, от служителите на ръководни длъжности и на експертни
длъжности с аналитични и/или контролни
функции се оценява с годишна оценка въз
основа на:
1. степента на постигане на целите от индивидуалния работен план;
2. показаните компетентности.
(2) Изпълнението на длъжностите от служителите на експертни длъжности със спомагателни функции и на технически длъжности
се оценява с годишна оценка въз основа на:
1. степента, в която са постигнати изискванията към изпълнението на преките задължения, определени в длъжностната характеристика на заеманата длъжност, включително
въз основа на конкретно възложените задачи,
ако има такива;
2. показаните компетентности.
Чл. 15. Компетентностите, които трябва
да покажат служителите в държавната администрация, техните определения, както и
поведението, отговарящо на изискванията,
и неприемливото поведение са посочени в
рамки на компетентностите съгласно приложение № 1.
Чл. 16. Въз основа степента на постигане
на целите от индивидуалния работен план и
на показаните компетентности оценяващият
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ръководител определя годишната оценка на
изпълнението на длъжност та за висшите
държавни служители, служителите на ръководни длъжности и на експертни длъжности
с аналитични и/или контролни функции,
както следва:
1. оценка „Изключително изпълнение“,
когато оценяваният едновременно:
а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план над изискванията/
критериите, определени в него, като част от
изпълнените цели са допринесли съществено
за подобряване на резултатите от дейността
на административната структура и/или административното звено;
б) е демонстрирал по всички компетентности знания, умения и поведение, значително
надвишаващи изискванията в приложение № 1;
2. оценка „Изпълнението надвишава изискванията“, когато оценяваният едновременно:
а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план, като част от целите
са изпълнени над изискванията/критериите,
определени в него, и/или са допринесли за
подобряване на резултатите от дейността на
административното звено, а ако има неизпълнени цели, неизпълнението им е предизвикано
от независещи от служителя обстоятелства;
б) е демонстрирал за преобладаващата
част от компетентностите знания, умения
и поведение, надвишаващи изискванията в
приложение № 1, а останалата част отговарят
на изискванията;
3. оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“, когато оценяваният
едновременно:
а) е изпълнил всички цели от индивидуалния си работен план на нивото на изискванията/критериите, определени в него, а ако
има неизпълнени цели, неизпълнението им
е предизвикано от независещи от служителя
обстоятелства;
б) е демонстрирал по всички компетентности знания, умения и поведение, отговарящи
на изискванията в приложение № 1;
4. оценка „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“, когато оценяваният
едновременно:
а) е изпълнил преобладаващата част от
целите в индивидуалния си работен план на
нивото на изискванията/критериите, определени в него, а неизпълнението на останалите
цели е несъществено;
б) е демонстрирал за преобладаващата част
от компетентностите знания, умения и поведение, отговарящи на изискванията в приложение
№ 1, а за останалата част отклонението от
изискванията е несъществено;
5. оценка „Неприемливо изпълнение“, когато оценяваният едновременно:
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а) не е изпълнил преобладаващата част
от целите в индивидуалния си работен план
на н и во т о на изиск ва н и я та/к ри т ери и т е,
определени в него, като неизпълнението е
предизвикано от обстоятелства, зависещи от
служителя;
б) е демонстрирал за преобладаващата
част от компетентностите знания, умения и
поведение, неотговарящи на изискванията в
приложение № 1.
Чл. 17. Въз основа на степента, в която са
постигнати изискванията към изпълнението
на преките задължени я, вк лючително на
възложените задачи, ако има такива, и на
показаните компетентности, оценяващият
ръководител определя годишната оценка на
изпълнението на длъжността от служителите
на експертни длъжности със спомагателни
функции и на технически длъжности, както
следва:
1. оценка „Изключително изпълнение“,
когато оценяваният едновременно:
а) е изпълнявал всички задължения значително над изискванията за обем, качество
и срокове;
б) е демонстрирал по всички компетентности знания, умения и поведение, значително
надвишаващи изискванията в приложение № 1;
2. оценка „Изпълнението надвишава изискванията“, когато оценяваният едновременно:
а) е изпълнил преобладаващата част от
задълженията си над изискванията за обем,
качество и срокове, а останалата част – на
нивото на изискванията;
б) е демонстрирал за преобладаващата
част от компетентностите знания, умения
и поведение, надвишаващи изискванията в
приложение № 1, а останалата част от тях
отговарят на изискванията;
3. оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“, когато оценяваният
едновременно:
а) е изпълнил всички задължения на нивото
на изискванията за обем, качество и срокове;
б) е демонстрирал по всички компетентности знания, умения и поведение, отговарящи
на изискванията в приложение № 1;
4. оценка „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“, която се поставя на
служител, който едновременно:
а) е изпълнил преобладаващата част от
задълженията си на нивото на изискванията
за обем, качество и срокове, а за останалата
част отклонението от изискванията е несъществено;
б) е демонстрирал за преобладаващата
част от компетентностите знания, умения и
поведение, отговарящи на изискванията, посочени в приложение № 1, а за останалата част
отклонението от изискванията е несъществено;
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5. оценка „Неприемливо изпълнение“, която
се поставя на служител, който едновременно:
а) не е изпълнил преобладаващата част от
задълженията си на нивото на изискванията
за обем, качество и срокове;
б) е демонстрирал за преобладаващата
част от компетентностите знания, умения и
поведение, които не отговарят на изискванията
в приложение № 1.
Чл. 18. (1) Оценяващият ръководител е
длъжен да извърши оценката на изпълнението
на длъжността безпристрастно, честно и компетентно въз основа на обективно установими
факти и обстоятелства, както и да мотивира
писмено своята оценка.
(2) Преди определ янето на годишната
оценка на изпълнението оценяващият ръководител може да поиска мнение за работата
на оценявания от други служители, които
често работят с оценявания.
(3) При определянето на годишната оценка
оценяващият ръководител отчита и наличната
информация за мнението на външни потребители относно работата на оценявания.
Чл. 19. (1) За оценяването на изпълнението
на служителите в държавната администрация
се попълват формуляри за оценка, както
следва:
1. за висшите държавни служители, служ ителите на ръководни длъж ности и на
експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции – по образец съгласно
приложение № 2;
2. за служителите на експертни длъжности
със спомагателни функции и на технически
длъжности – по образец съгласно приложение № 3.
(2) Формулярите за оценка се изготвят по
съответните образци и се осигуряват от звената, изпълняващи функции по управление
на човешките ресурси.
Чл. 20. Оценяващият ръководител попълва
съответния формуляр, подписва го и запознава
оценявания със съдържанието му, като оценяваният също е длъжен да подпише формуляра.
Оценяващият ръководител предава формуляра
на контролиращия ръководител след изтичане
на 7-дневния срок за възражение.
Чл. 21. (1) Контролиращият ръководител
преглежда формулярите за оценка, като има
право да изиска от оценяващите ръководители
допълнителна информация и аргументация за
оценките, да поиска допълнително мнение на
други служители за работата на оценявания,
както и да направи коментар, който да запише
в съответния раздел на формуляра за оценка.
(2) Контролиращият ръководител подписва формуляра за оценка в 7-дневен срок от
получаването му, след което в 3-дневен срок
го предава в звеното, изпълняващо функции по управление на човешките ресурси.
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Оценяващият ръководител и оценяваният се
запознават с попълнения от контролиращия
ръководител формуляр, като оценяваният е
длъжен да го подпише.
(3) Упълномощено лице от синдикалната
организация на работниците и служителите
в администрацията има право да преглежда
формуляра за оценка на служител, ако той е
негов член и е подал писмено искане за становище от синдикалната организация на работниците и служителите в администрацията.
Чл. 22. Попълнените и подписани формуляри за оценка на изпълнението на длъжността
се съхраняват в личните досиета на служителите. Формулярите могат да се попълват,
подписват и съхраняват и като електронен
документ при спазване изискванията на Закона за електронния документ и електронния
подпис.
Г л а в а

т р е т а

ВЪЗРАЖЕНИЕ
Чл. 23. (1) Сл у ж ителите, които не са
съгласни с дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението
на длъжността, могат да подадат писмено
възражение, в което да посочат мотивите за
несъгласието си с оценката.
(2) Възражението по ал. 1 се подава до
контролиращия ръководител в 7-дневен срок
от датата, на която оценяваният е подписал
формуляра за оценка на изпълнението на
длъжността. Служителят може да изпрати
копие от възражението до синдикалната организация на работниците и служителите в
административната структура, в която членува.
Чл. 24. (1) Контролиращият ръководител
е длъжен да се произнесе по възражението в
7-дневен срок от получаването му, като неговото решение е окончателно. Ако копие от
възражението е изпратено и до синдикалната
организация на работниците и служителите
в административната структура, тя може да
даде становище в 3-дневен срок.
(2) Контролиращият ръководител може да
потвърди годишната оценка на служителя или
да я повиши до следващата по-висока оценка,
като попълни и подпише формуляра съгласно
образеца по приложение № 4.
(3) В 7-дневен срок от подписването на
формуляра по ал. 2 звеното, изпълняващо
функции по управление на човешките ресурси, уведомява срещу подпис оценяващия
ръководител и оценявания за решението по
възражението.
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ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Чл. 25. (1) Повишаването в държавна
служба се осъществява чрез последователно
преминаване в по-висок ранг или на по-висока длъжност.
(2) Повишаването е обвързано с оценката
от изпълнението на длъжността, с обучението
и развитието на държавните служители.
(3) При първото повишаване в ранг в
случаите по § 36 от Закона за изменение и
допълнение на Закона за държавния служител
(ДВ, бр. 24 от 2006 г.) се вземат предвид и
получените от съответния служител годишни
оценки за изпълнението на същата длъжност
по трудово правоотношение.
Чл. 26. Повишаването в ранг на държавния
служител се извършва:
1. в следващия старши ранг и от I младши
в V старши ранг:
а) при три последователни годишни оценки,
не по-ниски от „Изпълнението надвишава
изискванията“;
б) при четири последователни годишни
оценки, не по-ниски от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
2. в следващия младши ранг на периоди:
а) при две последователни годишни оценки,
не по-ниски от „Изпълнението надвишава
изискванията“;
б) при три последователни годишни оценки, не по-ниски от „Изпълнението напълно
отговаря на изискванията“.
Чл. 27. (1) Държавният служител се повишава в следващия по-висок ранг, когато
е получил годишна оценка на изпълнението
на длъжността „Изключително изпълнение“.
(2) Следващото повишаване в ранг на държавните служители, предсрочно повишени в
ранг по реда на ал. 1, може да се извърши
само при условията по чл. 26.
Чл. 28. Когато държавният служител придобие право на повишаване в ранг по реда
на чл. 26 или 27, органът по назначаването
издава заповед за повишаване в ранг в двумесечен срок.
Чл. 29. (1) Повишаването в длъжност може
да се извърши чрез заемане на по-висока
длъжност в друга или в същата администрация.
(2) Заемането на по-висока длъжност в
друга администрация се извършва по реда на
чл. 81а и 81б от Закона за държавния служител, както и на Наредбата за провеждане на
конкурсите за държавни служители.
(3) Заемането на по-висока длъжност в
същата администрация се извършва чрез
конкурентен подбор.
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Чл. 30. (1) За повишаване в длъжност чрез
конкурентен подбор могат да бъдат предлагани
служители, които отговарят на условията за
заемане на по-високата длъжност и:
1. имат годишна оценка от последното
оценяване на изпълнението на длъжността
„Изключително изпълнение“ или „Изпълнението надвишава изискванията“, или
2. имат годишна оценка от последното
оценяване на изпълнението на длъжността
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ и притежават по-висок от минимално
изискуемия ранг за по-високата длъжност.
(2) По предложение на непосредствения
ръководител и след преценка на органа по
назначаването за участие в конкурентен подбор за по-висока длъжност до началник на
отдел включително могат да бъдат предлагани държавни служители и без да са налице
условията за минимален ранг и професионален опит, но получили годишна оценка на
изпълнението на длъжността от последното
оценяване „Изключително изпълнение“ и с
изтекъл срок на изпитване.
(3) Конку рентни ят подбор може да се
ограничава в рамките на административното
звено, в което е вакантната длъжност, или в
рамките на няколко административни звена
по мотивирано предложение на непосредствения ръководител.
Чл. 31. (1) Звеното, изпълняващо функции
по управление на човешките ресурси, подготвя
справка за служителите, които отговарят на
условията по чл. 30 и са изразили писмено
съгласие да заемат длъжността.
(2) В случай че само един служител отговаря на условията за заемане на длъжността, непосредственият ръководител подготвя
предложение за преназначаването му, което
се съгласува с контролиращия ръководител.
(3) В случай че служителите по ал. 1 са
повече от един, непосредственият ръководител на административното звено, в което е
свободната длъжност, извършва конкурентен
подбор въз основа на:
1. годишната оценка на изпълнение на
длъжността;
2. притежавания ранг;
3. бъдещия потенциал за развитие на служителя, отразен във формуляра за оценка;
4. писмен изпит, ако прецени за необходимо;
5. събеседване за преценка на професионалните и деловите качества.
(4) Въз основа на преценката по ал. 3 непосредственият ръководител съгласувано с
контролиращия ръководител подготвя мотивирано предложение до органа по назначаването
съгласно приложение № 5.
Чл. 32. (1) Органът по назначаването
може да проведе събеседване с предложения
служител.
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(2) В случай че органът по назначаването
не преназначи служителя по ал. 1, той издава
заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 33. Процедурата по преназначаването се
прилага и за държавни служители, назначени
по чл. 15 от Закона за държавния служител.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата „служител“
е лице, което работи по служебно или по
трудово правоотношение в държавната администрация, с изключение на лицата:
1. заемащи длъжностите по чл. 19а, ал. 1
от Закона за администрацията;
2. извън основната численост на персонала;
3. за които в закон е предвидено друго.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) Общите оценки на изпълнението
на длъжността на служителите в държавната
администрация, направени по реда на отменената Наредба за условията и реда за атестиране
на служителите в държавната администрация,
се запазват и се отчитат в бъдеще при повишаването в ранг, при конкурентния подбор
и за нуждите на други процедури, като се
приравняват, както следва:
1. оцен к а 1 „Изк л юч и т ел но изп ъ л не ние“ – на годишна оценка „Изключително
изпълнение“;
2. оценка 2 „Изпълнението е над изискванията“ – на годишна оценка „Изпълнението
надвишава изискванията“;
3. оценка 3 „Изпълнението отговаря на
изискванията“ – на годишна оценка „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“;
4. оценка 4 „Изпълнението не отговаря
напълно на изискванията, необходимо е подобрение“ – на годишна оценка „Изпълнението
отговаря не напълно на изискванията“;
5. оценка 5 „Неприемливо изпълнение“ – на
годишна оценка „Неприемливо изпълнение“.
(2) Индивидуалните работни планове за
2012 г. се изготвят по реда и в сроковете,
определени с наредбата.
§ 3. Преди прилагането на наредбата ръководителите на съответните администрации
осигуряват провеждане на обучение за всички
служители, което се организира от звената
по човешки ресурси.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 76, ал. 5 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
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Приложение № 1
към чл. 15

РАМКИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
1. Висши държавни служители
Компетентност
Стратегическа
компетентност

Определение
Визия за бъдещо
развитие на
организацията
при отчитане
въздействието на
външни и вътрешни
фактори

Поведение,
отговарящо на изискванията
•

•

•

•

•

•

Лидерска
компетентност

Мотивиране и
развиване на
служителите за
постигане на значими
индивидуални и
организационни цели

•

•

•

•

•

•

Неприемливо поведение

Познава националните
и организационните
приоритети, които имат
ключово значение за
бъдещото развитие на
организацията;
Синтезира информация
от различни източници
и разбира тенденциите в
развитието на областите,
в които работи;
Формулира и прави
преглед на стратегическия
план на организацията/
звеното;
Анализира различни
алтернативни решения
и предвижда тяхното
въздействие;
Предвижда, определя и
оценява вероятни рискове
за постигане на целите,
за изпълнението на които
отговаря;
Определя приоритети
и осигурява оптимално
разпределение на
ресурсите.

•

Подхожда към другите
добронамерено и с
уважение;
Разяснява цели и
необходими промени,
като мобилизира и
насърчава служителите
за тяхното реализиране;
Демонстрира доверие
към своите подчинени,
като им делегира важни
задачи и правомощия;
Отстоява позицията си
и поема отговорност за
резултатите;
Създава и използва
различни възможности за
мотивиране и развитие
на служителите;
Поощрява служителите
за техните усилия, като
редовно дава обратна
връзка за постиженията
им.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Обикновено не обръща
внимание на събития
и процеси, които имат
ключово значение за
бъдещето на организацията;
Не познава тенденциите в
развитието на областта, в
която работи;
Затруднява се при
определянето на
стратегически цели и
планове;
Не търси алтернативни
решения и не отчита
вероятните рискове;
Няма ясни приоритети
и често допуска
нецелесъобразно
разпределение на ресурсите.

Понякога се държи грубо и с
неуважение към служителите
или проявява липса на
съпричастност с трудностите
и проблемите им;
Обикновено не разяснява
целите и не информира
служителите за предстоящи
промени;
Рядко делегира важни
задачи и правомощия или
ги делегира на неподходящи
изпълнители;
Често променя позицията
си и избягва да поема
отговорност за негативните
резултати;
Пренебрегва необходимостта
от мотивиране и развитие
на служителите;
В много случаи не дава
навременна и адекватна
обратна връзка или се
фокусира главно върху
неуспехите.
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Компетентност
Управленска
компетентност

ДЪРЖАВЕН
Определение
Планиране,
организиране,
координиране
и контрол на
дейността на звеното
за осигуряване
изпълнението на
индивидуалните и
организационните
цели

•

•

•

•

•

•

Постигане на
високи резултати
в съответствие с
поставените цели и
изисквания
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Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Ориентация към
резултати
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•

•

•

•

•

Неприемливо поведение

Определя ясни и
реалистични цели,
отговорности и
задължения на
служителите;
Осигурява съгласуваност
между оперативните
планове на звеното и
стратегическите цели на
организацията;
Приоритизира задачите и
ги възлага на подходящи
изпълнители;
Осигурява добра
координация между
изпълнителите, като
редовно търси и дава
обратна връзка;
Управлява изпълнението
и оценява представянето
на служителите според
постигнатите резултати
и в съответствие
с нормативните
изисквания;
Системно наблюдава и
контролира изпълнението
на задачите;
Използва ефективни
начини за разрешаване
на конфликти и
проблеми.

•

Ясно определя
отговорностите и поставя
реалистични срокове;
Организира работата
според сроковете,
ресурсите и изискванията
за качество;
Наблюдава и
контролира напредъка
и изпълнението на
задачите, като търси
и дава обратна
информация на
заинтересованите страни;
Демонстрира
решителност и
настойчивост за справяне
с възникнали проблеми
и трудности;
Предлага инициативи,
търси и прилага
ефективни начини за
постигане на по-високи
резултати и качество на
работата.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Затруднява се да
формулира реалистични и
ясни цели и отговорности
на служителите;
Плановете на звеното,
което ръководи, често
не съответстват или
не са обвързани със
стратегическите цели на
организацията;
Не умее да приоритизира
задачите и често ги
възлага на неподходящи
изпълнители;
Не осигурява добра
координация между
изпълнителите;
Често допуска нарушения
на нормативните
изисквания за оценка на
изпълнението;
Упражнява слаб контрол
върху изпълнението на
задачите;
Рядко успява да намери
ефективно решение и
обикновено се нуждае от
напътствия и помощ, за да
се справи с проблемите.

Често определя
нереалистични срокове и
пренебрегва изискванията
за качество;
Обикновено не използва
наличните ресурси по
ефективен начин;
В много случаи не е
добре информиран за
изпълнението на задачите и
пропуска важни срокове;
Не търси и рядко дава
обратна информация на
заинтересуваните страни;
Лесно се отказва при
възникнали проблеми и
затруднения;
Обикновено не търси
начини за повишаване
продуктивността и
качеството на работата.

БРОЙ 95
Компетентност
Компетентност
за преговори и
убеждаване

ДЪРЖАВЕН
Определение
Убедително
представяне на
позиции и аргументи
за постигане на
съгласие между
различни страни

•
•

•

•

•

•

Управление и
участие в екипи,
които работят в
сътрудничество за
постигане на обща
цел

С Т Р. 2 9

Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Работа в екип

ВЕСТНИК

•

•

•

•

•

•

•

Неприемливо поведение

Изразява се ясно в устна
и писмена форма;
Представя добре
структурирани и
аргументирани
становища;
Постига приемливи
резултати за всички
страни в преговорите;
Използва подходящи
стилове на комуникация
в зависимост от
нивото и реакциите на
аудиторията;
Изслушва другите
внимателно и проверява
дали правилно ги е
разбрал;
Уважава мнението на
другите и демонстрира
толерантност към
различни гледни точки;
Прави убедителни
и въздействащи
презентации.

•

Формулира ясни цели
и определя правила за
ефективна работа на
екипа;
Разпределя задълженията
в съответствие с
уменията и знанията на
отделните членове на
екипа;
Изгражда
продуктивни работни
взаимоотношения с
колегите в организацията
и извън нея;
Насърчава изразяването
на различни гледни
точки и съобразява
работата си с тях;
Споделя информация и
знания, които са полезни
за изпълнение на общите
цели;
Подпомага развитието
на екипа чрез редовен
преглед на изпълнението
и обратна връзка;
Допринася за общата
цел и оценява приноса
на членовете на екипа за
постигането є.

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•

•

•

Обикновено се изразява
неясно както в устна, така
и в писмена форма;
Често е твърде
обстоятелствен и допуска
груби езикови или
граматически грешки;
Становищата, които
представя, не са добре
структурирани, обосновани
и лесни за разбиране;
Рядко постига съгласие при
водене на преговори;
Не съобразява стила си на
комуникация с нивото и
реакциите на аудиторията;
При участие в дискусии и
водене на преговори често
прекъсва другите и не се
опитва да ги разбере;
Не уважава мнението на
другите или не им дава
възможност да го изразят;
Презентира скучно и
неубедително.
Обикновено не разяснява
добре целите на екипа и
пренебрегва определянето
на общи правила за работа;
Често пропуска да
разпредели задълженията
или го прави, без да се
съобрази с уменията и
знанията на отделните
членове на екипа;
В повечето случаи не
успява да изгради добри
работни взаимоотношения
с колегите;
Често е нетолерантен към
различни гледни точки;
В случай на необходимост
рядко оказва подкрепа на
другите;
Не е склонен да споделя
полезна информация и
знания;
Рядко дава обратна
връзка и не се грижи за
развитието на екипа;
Често подценява приноса
на колегите и слабо
допринася за общата цел.

С Т Р.

30

ДЪРЖАВЕН

Компетентност

Определение

Фокус към клиента
(вътрешен/външен)

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Поведение,
отговарящо на изискванията

Осъществяване
на дейността в
съответствие с
потребностите,
интересите и
очакванията
на клиентите/
потребителите
на услугите или
дейностите

•

•

•

•

•

•

Познава интересите
и очакванията на
вътрешните и външните
потребители на
услугите (дейностите),
които организацията
предоставя;
Насърчава използването
на подходи, които
допринасят за попълно и по-качествено
удовлетворяване на
потребностите на
клиентите;
Организира и участва
в разработването на
вътрешни правила и
процедури за качествено
обслужване на
клиентите;
Изисква от своите
подчинени да
предоставят услугите
своевременно и
компетентно;
Поддържа позитивни
отношения с всички
клиенти (вътрешни
и външни) на
администрацията;
Осигурява периодично
събиране и анализ на
обратна информация
за удовлетвореността
на клиентите, като при
необходимост прави
съответни промени.

Неприемливо поведение
•

•

•

•

•

•

Няма ясна представа за
интересите и очакванията
на потребителите на
услугите/дейностите, които
организацията предоставя/
осъществява;
Задоволява се с използване
на установените начини
за удовлетворяване
на потребностите на
клиентите;
Не полага усилия за
въвеждане на правила и
процедури за качествено
обслужване на клиентите
или усилията му не са
ефективни;
Често допуска и не
санкционира закъснения
или лошо качество на
предоставяните услуги;
Често допуска поводи за
оплаквания и жалби от
страна на клиентите;
Обикновено не
се интересува от
удовлетвореността на
клиентите.

2. Служители, заемащи ръководни длъжности
Компетентност
Управленска
компетентност

Определение
Планиране,
организиране,
координиране
и контрол на
дейността на
звеното за
осигуряване
изпълнението на
индивидуалните и
организационните
цели

Поведение,
отговарящо на изискванията
•
•

•
•

•

Определя ясни и реалистични
цели, отговорности и
задължения на служителите;
Осигурява съгласуваност между
оперативните планове на
звеното и стратегическите цели
на организацията;
Приоритизира задачите и
ги възлага на подходящи
изпълнители;
Осигурява добра координация
между изпълнителите, като
редовно търси и дава обратна
връзка;
Управлява изпълнението
и оценява представянето
на служителите според
постигнатите резултати и в
съответствие с нормативните
изисквания;

Неприемливо поведение
•

•

•

•
•

Затруднява се да формулира
реалистични и ясни
цели и отговорности на
служителите;
Плановете на звеното,
което ръководи, често
не съответстват или
не са обвързани със
стратегическите цели на
организацията;
Не умее да приоритизира
задачите и често ги
възлага на неподходящи
изпълнители;
Не осигурява добра
координация между
изпълнителите;
Често допуска нарушения на
нормативните изисквания за
оценка на изпълнението;

БРОЙ 95
Компетентност

ДЪРЖАВЕН
Определение

•
•

Управление и
участие в екипи,
които работят в
сътрудничество за
постигане на обща
цел

С Т Р. 3 1

Поведение,
отговарящо на изискванията
•

Работа в екип

ВЕСТНИК

•

•

•
•
•
•
•

Неприемливо поведение

Търси и използва разнообразни
възможности за мотивиране и
развитие на служителя;
Системно наблюдава и
контролира изпълнението на
задачите;
Използва ефективни начини за
разрешаване на конфликти и
проблеми.

•

Формулира ясни цели и следи
за спазването на установените
правила за ефективна работа
на служителите;
Разпределя задълженията
в съответствие с уменията
и знанията на отделните
служители;
Изгражда продуктивни работни
взаимоотношения с колегите в
организацията и извън нея;
Насърчава изразяването на
различни гледни точки и
съобразява работата си с тях;
Споделя информация и
знания, които са полезни за
изпълнение на общите цели;
Подпомага развитието на
екипа чрез редовен преглед на
изпълнението и обратна връзка;
Допринася за общата цел
и оценява приноса на
служителите за постигането є.

•

•
•

•

•

•
•
•
•
•

Комуникативна
компетентност

Ефективен обмен
на информация и
ясно изразяване в
устна и писмена
форма

•
•
•

•
•
•

Ясно и убедително разяснява
сложни въпроси, идеи и
понятия;
Представя добре структурирани
и аргументирани становища;
Използва подходящи стилове
на комуникация в зависимост
от нивото и реакциите на
аудиторията;
Изслушва другите внимателно
и проверява дали правилно ги
е разбрал;
Уважава мнението на другите и
демонстрира толерантност към
различни гледни точки;
Прави убедителни и
въздействащи презентации.

•
•
•

•

•
•
•
•

Не проявява загриженост
към развитието на своите
подчинени;
Упражнява слаб контрол
върху изпълнението на
задачите;
Рядко успява да намери
ефективно решение и
обикновено се нуждае от
напътствия и помощ, за да
се справи с проблемите.
Обикновено не разяснява
добре целите на звеното и
пренебрегва спазването на
установените правила за
работа;
Често пропуска да
разпредели задълженията
или го прави, без да се
съобрази с уменията и
знанията на отделните
членове на екипа;
В повечето случаи не
успява да изгради добри
работни взаимоотношения с
колегите;
Често е нетолерантен към
различни гледни точки;
В случай на необходимост
рядко оказва подкрепа на
другите;
Не е склонен да споделя
полезна информация и
знания;
Рядко дава обратна връзка
и не се грижи за развитието
на екипа;
Често подценява приноса на
колегите си
и слабо допринася за общата
цел.
Обикновено се изразява
неясно както в устна, така и
в писмена форма;
Подхожда избирателно при
предаване на информацията;
Често е твърде
обстоятелствен и допуска
груби езикови или
граматически грешки;
Становищата, които
представя, не са добре
структурирани, обосновани и
лесни за разбиране;
Не съобразява стила си на
комуникация с нивото и
реакциите на служителите;
При участие в дискусии
често прекъсва другите и не
се опитва да ги разбере;
Не уважава мнението на
другите или не им дава
възможност да го изразят;
Презентира скучно и
неубедително.

С Т Р.

32

Компетентност
Ориентация към
резултати

ДЪРЖАВЕН
Определение
Постигане на
високи резултати
в съответствие с
поставените цели и
изисквания

•
•

•

•

•

Ефективно
удовлетворяване
на потребностите,
интересите и
очакванията
на клиентите/
потребителите
на услугите и
дейностите

•

•

•

•

•

Професионална
компетентност

Професионални
знания и
умения, които
са необходими
за успешно
изпълнение на
длъжността

БРОЙ 95

Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Фокус към
клиента
(вътрешен/
външен)

ВЕСТНИК

•

•

•

•

Неприемливо поведение

Ясно определя отговорностите
и поставя реалистични срокове;
Организира работата според
сроковете, ресурсите и
изискванията за качество;
Наблюдава и контролира
напредъка и изпълнението
на задачите, като търси и
дава обратна информация на
служителите;
Проявява решителност и
настойчивост за справяне
с възникнали проблеми и
трудности;
Предлага инициативи, търси
и прилага ефективни начини
за постигане на по-високи
резултати и качество на
работата;
Бързо се ориентира и адаптира
работата си към настъпили
промени.

•

Познава интересите и
очакванията на вътрешните
и външните потребители на
услугите (дейностите), които
звеното предоставя;
Прилага подходи, които
допринасят за по-пълно и
по-качествено удовлетворяване
на потребностите на клиентите;
Изисква от своите подчинени
да предоставят услугите
своевременно и компетентно;
Поддържа и изисква от
служителите си позитивни
отношения с всички клиенти
(вътрешни и външни) на
звеното;
Периодично събира и
анализира информация
за удовлетвореността
на клиентите, като при
необходимост предлага
съответни промени.

•

Познава и правилно прилага
законодателството в областта, в
която работи;
Познава структурата и
функциите на администрацията,
принципите и правилата на
нейната дейност;
Правилно прилага вътрешните
правила и процедури, имащи
отношение към ръководеното
звено;
Други специфични
професионални знания
и умения, определени в
длъжностната характеристика.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
•

Често определя
нереалистични срокове и
пренебрегва изискванията за
качество;
Обикновено не използва
наличните ресурси по
ефективен начин;
В много случаи не е
добре информиран за
изпълнението на задачите;
Не търси и рядко дава
обратна информация на
служителите;
Лесно се отказва при
възникнали проблеми и
затруднения;
Обикновено не търси
начини за повишаване
на продуктивността и
качеството на работата;
Трудно се адаптира към
настъпили промени.
Няма ясна представа за
интересите и очакванията на
потребителите на услугите,
които звеното предоставя;
Задоволява се с използване
на установените начини
за удовлетворяване на
потребностите на клиентите;
Често допуска и не
санкционира закъснения
или лошо качество на
предоставените услуги;
Не поддържа добри
отношения и не изисква от
подчинените си изграждане
на положителни отношения
с клиентите;
Обикновено не
се интересува от
удовлетвореността на
клиентите.

Често допуска грешки
при прилагане на
законодателството;
Трудно се ориентира в
структурата и функциите на
администрацията;
Често нарушава вътрешни
правила и процедури;
Демонстрира
незадоволително равнище
на знания и умения,
необходими за ефективно
изпълнение на длъжността.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 3

3. Служители, заемащи експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
Компетентност

Определение

Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Аналитична
компетентност

Събиране,
обработване и анализ
на информация
и предлагане на
ефективни решения

·	 Идентифицира и
задълбочено разглежда
проблемите, като се
ориентира в тяхната
структура и причините,
които ги пораждат;
·	 Събира, обобщава и
анализира информация от
разнообразни източници;
·	 Работи точно с различна по
вид информация;
·	 Идентифицира случаи
на противоречие,
непоследователност
или непълнота на
информацията;
·	 Аргументира убедително
позицията си, като отчита
различни гледни точки;
·	 Преценява силните
и слабите страни на
възможни варианти за
решение;
·	 Предлага ефективни
решения.

·	 Затруднява се при
идентифициране на
проблемите и на причините,
които ги пораждат;
·	 Обикновено не търси
различни източници на
информация;
·	 Допуска използване на
непроверена информация и
недостоверни данни;
·	 Често представя
неаргументирани становища и
не отчита други гледни точки;
·	 Затруднява се в оценката на
силните и слабите страни на
възможни решения;
·	 Често предлага неефективни
решения.

Ориентация към
резултати

Постигане на
високи резултати
в съответствие с
поставените цели и
изисквания

·	 Планира и изпълнява
текущата си работа
по начин, осигуряващ
възможно най-добър краен
резултат;
·	 Справя се добре дори
когато работи по няколко
задачи едновременно;
·	 Обикновено си поставя
реалистични срокове и
спазва изискванията за
качество;
·	 Изпълнява поставените
задачи, без да се нуждае от
напътствия и помощ;
·	 Демонстрира настойчивост
при справяне с възникнали
проблемни ситуации;
·	 Поема лична отговорност
за постигане на желаните
резултати;
·	 Предлага ефективни
начини за повишаване
на продуктивността и
качеството на работата.

·	

·	
·	
·	

·	
·	

Не винаги планира и
координира работата си по
начин, който води до висок
краен резултат;
Затруднява се, когато трябва
да работи по няколко задачи
едновременно;
Често пропуска важни
срокове и пренебрегва
изискванията за качество;
Трудно се справя
самостоятелно с поставените
задачи и често се
оправдава с другите или с
обстоятелствата;
Лесно се отказва при
възникнали проблеми и
затруднения;
Обикновено не търси
начини за повишаване на
продуктивността и качеството
на работата.
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Определение

ВЕСТНИК
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Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Работа в екип

Участие в екипи,
които работят в
сътрудничество за
постигане на обща
цел

·	 Изпълнява индивидуалните
си цели по начин, който
подпомага изпълнението на
общите цели;
·	 Споделя информация,
знания и опит с колегите
си, полезни за постигане на
целите;
·	 Цени опита на другите и
съобразява работата си тях;
·	 Подкрепя и помага на
колегите си – в случай на
необходимост;
·	 Информира членовете на
екипа за своята работа и е
добре запознат с работата
им за постигане на общите
цели;
·	 Не предизвиква конфликтни
ситуации и съдейства за
справяне с конфликти в
екипа.

·	 Обикновено се фокусира
върху изпълнението на
собствените си цели, без да се
интересува от изпълнението
на целите на екипа;
·	 Често не е склонен да
споделя информация, знания
и опит с колегите;
·	 Не използва и подценява
опита на другите;
·	 Рядко подкрепя и помага на
колегите си;
·	 Не дава обратна връзка за
своята работа и слабо се
интересува от работата на
другите членове на екипа;
·	 Често предизвиква конфликти
или не съдейства за справяне
с възникнали конфликти.

Комуникативна
компетентност

Ефективен обмен на
информация и ясно
изразяване в устна и
писмена форма

·	 Изразява се ясно и кратко в
устна и писмена форма;
·	 Представя добре
структурирани и
аргументирани становища,
без да допуска езикови или
граматически грешки;
·	 Изслушва другите
внимателно и проверява
дали правилно ги е разбрал;
·	 При участие в дискусии
проявява толерантност и
конструктивност;
·	 Прави убедителни и
въздействащи презентации,
като се съобразява с
нивото и интересите на
аудиторията;
·	 Правилно интерпретира
изказванията на другите
или съдържанието на
документите, с които
работи.

·	 Обикновено се изразява
неясно както в устна, така и
в писмена форма;
·	 Становищата, които
представя, са лошо
структурирани и трудни за
разбиране, като често допуска
езикови или граматически
грешки;
·	 Обикновено не се уверява, че
е разбрал другите правилно
или че другите са го разбрали
правилно;
·	 При участие в дискусии
рядко проявява толерантност
и конструктивност;
·	 Презентира неубедително,
като често не се съобразява
с нивото и интересите на
аудиторията;
·	 Субективно интерпретира
изказванията на другите
или съдържанието на
документите, с които работи.

БРОЙ 95
Компетентност

ДЪРЖАВЕН
Определение

Фокус към
клиента
(вътрешен/
външен)

Ефективно
удовлетворяване
на потребностите,
интересите и
очакванията
на клиентите/
потребителите
на услугите и
дейностите

Професионална
компетентност

Професионални
знания и умения,
които са необходими
за успешно
изпълнение на
длъжността

ВЕСТНИК

С Т Р. 3 5

Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

·	 Познава интересите и
очакванията на вътрешните
и външните потребители на
услугите (дейностите), които
звеното предоставя;
·	 Предоставя услугите
своевременно и
компетентно;
·	 Поддържа позитивни
отношения с всички клиенти
(вътрешни и външни) на
звеното, като зачита правата
и уважава интересите им;
·	 Анализира информация
за удовлетвореността
на клиентите и дава
конкретни предложения за
подобряване на качеството
на обслужване.

·	 Няма ясна представа за
интересите и очакванията на
потребителите на услугите,
които звеното предоставя;
·	 Често предоставя услугите
със закъснение или с
незадоволително качество;
·	 Не зачита правата и
интересите на клиентите и
допуска грубо отношение към
тях;
·	 Не се интересува от
удовлетвореността на
клиентите.

·	 Познава и правилно
·	 Често допуска грешки
прилага законодателството в
при прилагане на
областта, в която работи;
законодателството;
·	 Познава структурата
·	 Трудно се ориентира в
и функциите на
структурата и функциите на
администрацията,
администрацията;
принципите и правилата на
·	 Често нарушава вътрешни
нейната дейност;
правила и процедури;
·	 Правилно прилага
·	 Демонстрира незадоволително
вътрешните правила и
равнище на знания и умения,
процедури, свързани с
необходими за ефективно
дейността му;
изпълнение на длъжността.
·	 Други специфични
професионални знания
и умения, определени
в длъжностната
характеристика.
4. Служители, заемащи експертни длъжности със спомагателни функции и технически длъжности
Компетентност

Ориентация към
резултати

Определение
Постигане на
високи резултати
в съответствие с
поставените цели и
изисквания

Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

·	 Планира и изпълнява
текущата си работа
по начин, осигуряващ
възможно най-добър
краен резултат;
·	 Справя се добре
дори когато работи
по няколко задачи
едновременно;
·	 Спазва определените
срокове и изисквания за
качество;
·	 Изпълнява поставените
задачи, без да се нуждае
от напътствия и помощ;
·	 Демонстрира
настойчивост при
справяне с възникнали
проблемни ситуации;
·	 Поема лична
отговорност за постигане
на желаните резултати.

·	 Не винаги планира и
координира работата си по
начин, който води до висок
краен резултат;
·	 Затруднява се, когато трябва
да работи по няколко задачи
едновременно;
·	 Често пропуска важни срокове
и пренебрегва изискванията за
качество;
·	 Трудно се справя
самостоятелно с поставените
задачи и често се оправдава с
другите или с обстоятелствата;
·	 Лесно се отказва при
възникнали проблеми и
затруднения.
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ДЪРЖАВЕН
Определение

ВЕСТНИК
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Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Комуникативна
компетентност

Ефективен обмен на
информация и ясно
изразяване в устна и
писмена форма

·	 Изразява се ясно
и кратко в устна и
писмена форма;
·	 Изготвя документи, без
да допуска езикови или
граматически грешки;
·	 Изслушва другите
внимателно и проверява
дали правилно ги е
разбрал;
·	 Правилно интерпретира
изказванията на другите
или съдържанието на
документите, с които
работи.

·	 Обикновено се изразява
неясно както в устна, така и в
писмена форма;
·	 В документите, които изготвя,
често има езикови или
граматически грешки;
·	 Обикновено не се уверява, че
е разбрал другите правилно
или че другите са го разбрали
правилно;
·	 Субективно интерпретира
изказванията на другите или
съдържанието на документите,
с които работи.

Работа в екип

Участие в екипи,
които работят в
сътрудничество за
постигане на обща
цел

·	 Изпълнява
индивидуалните си
цели по начин, който
подпомага изпълнението
на общите цели;
·	 Споделя информация,
знания и опит с колегите
си, полезни за постигане
на целите;
·	 Цени опита на другите и
съобразява работата си с
тях;
·	 Информира членовете на
екипа за своята работа
и е добре запознат с
работата им за постигане
на общите цели;
·	 Не предизвиква
конфликтни ситуации и
съдейства за справяне с
конфликти в екипа.

·	 Обикновено се фокусира върху
изпълнението на собствените
си цели, без да се интересува
от изпълнението на целите на
екипа;
·	 Често не е склонен да споделя
информация, знания и опит с
колегите;
·	 Не използва и подценява
опита на другите;
·	 Не дава обратна връзка за
своята работа и слабо се
интересува от работата на
другите членове на екипа;
·	 Често предизвиква конфликти
или не съдейства за справяне с
възникнали конфликти.

Фокус към клиента
(вътрешен/външен)

Ефективно
удовлетворяване
на потребностите,
интересите и
очакванията
на клиентите/
потребителите на
услугите и дейностите

·	 Познава интересите
и очакванията на
вътрешните и външните
потребители на услугите
(дейностите), които
звеното предоставя;
·	 Предоставя услугите
своевременно и
компетентно;
·	 Поддържа позитивни
отношения с всички
клиенти (вътрешни и
външни) на звеното,
като зачита правата и
уважава интересите им;
·	 Събира информация
за удовлетвореността
на клиентите и дава
конкретни предложения
за подобряване
качеството на
обслужване.

·	 Няма ясна представа за
интересите и очакванията на
потребителите на услугите,
които звеното предоставя;
·	 Често предоставя услугите
със закъснение или с
незадоволително качество;
·	 Не зачита правата и
интересите на клиентите и
допуска грубо отношение към
тях;
·	 Не се интересува от
удовлетвореността на
клиентите.

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

Компетентност
Професионална
компетентност

ВЕСТНИК
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Определение

Поведение,
отговарящо на изискванията

Неприемливо поведение

Професионални
знания и умения,
които са необходими
за успешно
изпълнение на
длъжността

·	 Познава структурата
на администрацията и
функциите на звеното, в
което работи;
·	 Познава и прилага
вътрешните правила и
процедури, свързани с
дейността му;
·	 Други специфични
професионални знания
и умения, определени
в длъжностната
характеристика.

·	 Трудно се ориентира
в структурата на
администрацията и функциите
на звеното, в което работи;
·	 Не познава или често
нарушава вътрешните правила
и процедури;
·	 Демонстрира незадоволително
равнище на знания и умения,
необходими за ефективно
изпълнение на длъжността.

Приложение № 2
към чл. 19, ал. 1, т. 1
ФОРМУЛЯР
за оценка на изпълнението на длъжността от висшите държавни служители, служители, заемащи
ръководни длъжности и експертни длъжности с аналитични и/или контролни функции
На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност:

Дирекция/главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

..............................................................................................................................................................................................
Годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване:

1. ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТЕН ПЛАН
Период за
изпълнение

Описание на целите

Изисквания/критерии за
изпълнението

Съгласуването на индивидуалния работен план се извършва при стриктно спазване на чл. 9 от наредбата!
Дата: ……………………….... г.
Подпис на оценяващия ръководител: . . . . . .. . . . . . . .
Подпис на оценявания: . . . . . . . . . . .. .
2. МЕЖДИННА СРЕЩА – дата: ……………………. г.
Коментари на оценяващия ръководител и/или оценявания (ако има коментар):

Подпис

на оценяващия ръководител:

..........

Подпис

на оценявания:

. . . . . . . . . . .
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3. ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Годишна оценка на изпълнението, определена от оценяващия ръководител (изписва се с думи):

Годишната оценка на изпълнението се определя при стриктно спазване на чл. 16 от наредбата!
Мотиви на оценяващия ръководител за определената годишна оценка на изпълнението:

Полето се попълва задължително!
Бъдещ потенциал за развитие на служителя (попълва се от оценяващия ръководител):

Коментар на оценявания:

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Дата: ………………………….
Подпис на оценяващия ръководител: . . . . . . . . . .
Коментар на контролиращия ръководител:

Подпис

на оценявания:

. . . . . . . . . .

Дата: ………………………….
Подпис на контролиращия ръководител: . . . . . . . . . . . . . .
Подпис на оценявания и дата: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Приложение № 3
към чл. 19, ал. 1, т. 2

ФОРМУЛЯР
за оценка на изпълнението на длъжността от служители, заемащи експертни длъжности със спомагателни
функции и технически длъжности
На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност:

Дирекция/главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

..............................................................................................................................................................................................
Годишна оценка на изпълнението на длъжността от последното оценяване:
1. ОБОБЩЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И/ИЛИ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Обобщението на основните задължения и/или поставянето на конкретни задачи се извършва при
стриктно спазване на чл. 11 от наредбата!
Дата: ……………………….... г.
Подпис

на оценяващия ръководител:

.......... .

Подпис

на оценявания:

. . . . . . . . . . . .
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2. МЕЖДИННА СРЕЩА – дата: ……………………. г.
Коментари на оценяващия ръководител и/или оценявания (ако има коментар):

Подпис

на оценяващия ръководител:

.......... . .

Подпис

на оценявания:

. . . . . . . . .

3. ГОДИШНА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
Годишна оценка на изпълнението, определена от оценяващия ръководител (изписва се с думи):

Годишната оценка на изпълнението се определя при стриктно спазване на чл. 17 от наредбата!
Мотиви на оценяващия ръководител за определената годишна оценка на изпълнението:

Полето се попълва задължително!
Бъдещ потенциал за развитие на служителя (попълва се от оценяващия ръководител):

Коментар на оценявания:

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Дата: ………………………….
Подпис на оценяващия ръководител: . . . . . . . . . .. . . .
Коментар на контролиращия ръководител:

Подпис

на оценявания:

. . . .. . . .

Дата: ………………………….
Подпис
Подпис

на контролиращия ръководител:
на оценявания и дата:

........ . . . . . . . .
............... . . . . . . . .

ФОРМУЛЯР
по възражение за годишна оценка на изпълнението на длъжността
На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност:

Дирекция/главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

Приложение № 4
към чл. 24, ал. 2
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1. Годишна оценка на изпълнението на длъжността, определена от оценяващия ръководител (изписва се с
думи):
2. Коментар на контролиращия ръководител по мотивите за обжалване на оценката:
3. Становище на контролиращия ръководител по годишната оценка на изпълнението на оценявания:

4. Окончателна годишна оценка на изпълнението на длъжността от служителя за периода (изписва се с
думи):

Окончателната годишна оценка на изпълнението на длъжността може да е до следващата по-висока
оценка от оценката на оценяващия ръководител!

Приложение № 5
към чл. 31, ал. 4
ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за повишаване в длъжност
Във връзка със заемането на длъжност ........................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
(наименование на длъжността)
в ...........................................................................................................................................................................................
(наименование на административното звено)
се проведе конкурентен подбор между служителите, които отговарят на условията за заемане на
длъжността и са изразили съгласие за нейното заемане:
Име, презиме, фамилия

Последна годишна
оценка на изпълнението

Ранг

Бъдещ потенциал

1.
2.
3.
...
Предлагам на длъжността .........................................................................................................................................
да бъде преназначен/а по чл. 82 от Закона за държавния служител ................................................................
.........................................................................................................................................................................................
Мотиви:
Дата:
Подпис:
(непосредствен ръководител на административното звено)
Подпис:
(контролиращ ръководител)
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НАРЕДБА

за заплатите на служителите в държавната
администрация
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С наредбата се определят структурата
на заплатата, условията и редът за определяне
и изменение на заплатите на служителите в
държавната администрация.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.
(2) Наредбата се прилага при:
1. възникване, изменение и прекратяване
на служебното и трудовото правоотношение;
2. при разработването на вътрешните правила за заплатите и свързаните с тях други
вътрешни актове;
3. определяне и изменение на заплатите
на служителите.
Г л а в а

в т о р а

БРУТНА ЗАПЛАТА
Чл. 3. (1) Брутната заплата се състои от
основна заплата и допълнителни възнаграждения с постоянен и с непостоянен характер.
(2) Основната месечна заплата се определя
по нива и степени съгласно приложение № 1,
като се отчита нивото на заеманата длъжност, професионалният опит и оценката на
индивидуалното изпълнение на длъжността,
направена при условия и по ред, определени
от Министерския съвет.
(3) Нивата на основните месечни заплати
се определят въз основа на длъжностните
нива в К ласификатора на длъжностите в
администрацията (КДА).
(4) Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва шест степени, всяка
от които има минимален и максимален размер
на основната месечна заплата на служителите, заемащи длъжности в съответното ниво.
Чл. 4. (1) Размерите на минималните и
максималните основни месечни заплати по
длъжностни нива за държавните служители в
Изпълнителна агенция „Одит на средствата от
Европейския съюз“ и на служителите, заемащи длъжността „сътрудник по управление на
европейски проекти и програми“ са посочени
в приложение № 2.
(2) Алинея 1 не се прилага за служителите
в общата администрация, както и за служителите, заемащи длъжностите „държавен
експерт“, „главен експерт“, „старши експерт“,
„младши експерт“, „главен юрисконсулт“,
„старши юрисконсулт“ и „младши юрискон-
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султ“ в специализираната администрация на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“.
(3) За заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба, определени в Класификатора на дипломатическите
длъжности (КДД), размерите на минималните
и максималните основни месечни заплати
по длъжностни нива са посочени в приложение № 3.
Чл. 5. (1) Индивидуалните брутни месечни
заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите
за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на
първостепенните разпоредители с бюджетни
кредити съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната
година, Закона за местното самоуправление
и местната администрация и Закона за общинските бюджети.
(2) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ се
определят в рамките на разходите за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни
вноски съгласно единни разходни стандарти,
приети от Министерския съвет.
Чл. 6. (1) Разходите за основни заплати и
за допълнителни възнаграждения с постоянен
характер са в размер, не по-малък от 70 на
сто от разходите за заплати.
(2) Икономията на разходите за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда,
предвиден в закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година.
Г л а в а

т р е т а

ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА
Раздел І
Определяне на индивидуалната основна месечна заплата
Чл. 7. (1) Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите на пълно работно време
не може да са по-ниски от минималния размер и
по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво
и степен на основната месечна заплата по
приложение № 1.
(2) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно
време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.
Чл. 8. Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите, които постъпват за
първи път в съответната административна
структура и притежават определения с КДА
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минимален професионален опит, се определят
в рамките на степен 1 от нивото на основната
месечна заплата за длъжността.
Чл. 9. Индивидуалните основни месечни
заплати на служителите, които постъпват
за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит,
надвишаващ минималния за длъжността, се
определят, както следва:
1. при професионален опит, надвишаващ
минималния за длъжността с от 1 до 3 години – в рамките на степен 2 на нивото на
основната месечна заплата за длъжността;
2. при професионален опит, надвишаващ
минималния за длъжността с от 3 до 7 години – в рамките на степен 3 на нивото на
основната месечна заплата за длъжността;
3. при професионален опит, надвишаващ
минималния за длъжността с над 7 години – в
рамките на степен 4 на нивото на основната
месечна заплата за длъжността.
Чл. 10. (1) Размерите на индивидуалните
основни месечни заплати на служителите
по чл. 4, ал. 1 и 3 се определят от органа по
назначаването.
(2) Размерите на индивидуалните основни
месечни заплати на постъпващите в съответната администрация и на постъпващите за
първи път на държавна служба служители по
чл. 4, ал. 1 и 3 се определят до размера на
средната основна месечна заплата, изчислена
въз основа на минималния и максималния
размер на основната месечна заплата за съответната длъжност.
(3) Изменение на индивидуалните основни
месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1
и 3 може да се извършва веднъж годишно
в зависимост от оценката на изпълнението.
Раздел ІІ
Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата
Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава в следните
случаи:
1. когато служителят получи оценка на
изпълнението на длъжността, не по-ниска
от „Изпълнението отговаря не напълно на
изискванията“;
2. при завръщане на майки от отпуск за
бременност и раждане или за отглеждане на
дете или на служител, ползвал отпуск за отглеждане на дете по чл. 163, ал. 8 и чл. 164,
ал. 3 от Кодекса на труда или по чл. 63 от
Закона за държавния служител;
3. след изтичане на срока за изпитване по
чл. 70, ал. 1 от Кодекса на труда или по чл. 12
от Закона за държавния служител;
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4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една
година или при възстановяване на уволнен
служител;
5. при завръщане на служител, изпратен
в друга административна структура по реда
на чл. 81б от Закона за държавния служител;
6. при преназначаване на друга длъжност в
по-високо ниво на основната месечна заплата.
(2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват в рамките
на разходите за заплати на отделната административна структура, определени по реда
на чл. 5, при спазване изискванията на чл. 7.
Чл. 12. (1) Индивидуалната основна месечна
заплата на служителя може да се увеличава
въз основа на последната годишна оценка
на изпълнението на длъжността в рамките
на същата степен на съответното ниво на
основната месечна заплата за длъжността с
изключение на случаите, когато годишната
оценка е „Неприемливо изпълнение“.
(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са,
както следва:
1. при годишна оценка на изпълнението
„Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“ – до 1 на сто;
2. при годишна оценка на изпълнението
„Изпълнението отговаря напълно на изискванията“ – до 5 на сто;
3. при годишна оценка на изпълнението
„Изпълнението надвишава изискванията“ – до
8 на сто;
4. при годишна оценка на изпълнението
„Изключително изпълнение“ – до 12 на сто.
(3) Алинея 2, т. 4 се прилага в случаите, когато индивидуалната основна месечна заплата
на служителя е в шеста степен на съответното
ниво на основната месечна заплата.
(4) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 може
да се увеличават въз основа на последните годишни оценки на изпълнението на длъжността
с изключение на случаите, когато годишната
оценка е „Неприемливо изпълнение“, като
при определяне размерите на увеличенията
се прилага ал. 2.
Чл. 13. Индивидуалната основна месечна
заплата на служителя може да се увеличава
въз основа на оценка на изпълнението на
длъжността в рамките на следващата повисока степен на същото ниво на основната
месечна заплата за длъжността:
1. при получени три последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността
„Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ – до 5 на сто;
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2. при получени две последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността
„Изпълнението надвишава изискванията“ – до
8 на сто;
3. при последна годишна оценка на изпълнението „Изключително изпълнение“ – до 12
на сто.
Чл. 14. На служителите по чл. 12 и 13 в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя
по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата. Във
вътрешните правила за заплатите се конкретизират правилата за увеличенията съобразно
особеностите в структурата и дейността на
администрацията.
Чл. 15. (1) Размерите на индивидуалните
основни месечни заплати в случаите по чл. 11,
ал. 1, т. 2 могат да се увеличават при спазване
изискванията на чл. 14, ал. 4 от Закона за
защита от дискриминация.
(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11,
ал. 1, т. 3 може да се увеличават до 5 на сто
с изключение на случаите, когато размерът
на индивидуалната основна месечна заплата
на служителя вече е увеличаван въз основа
на последната получена годишна оценка на
изпълнението на длъжността.
Чл. 16. (1) Размерите на индивидуалните
основни месечни заплати в случаите по чл. 11,
ал. 1, т. 4 и 5 може да се увеличават в рамките на същата степен на съответното ниво
на основната месечна заплата за длъжността,
при условие че служителите са получили
последна годишна оценка на изпълнението
на длъжността, не по-ниска от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“, а за
служителите по чл. 4, ал. 1 и 3 – в рамките
на същото длъжностно ниво.
(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са,
както следва:
1. при годишна оценка на изпълнението
на длъжността на служителя „Изпълнението
напълно отговаря на изискванията“ – до 5
на сто;
2. при годишна оценка на изпълнението
на длъжността на служителя „Изпълнението
надвишава изискванията“ – до 8 на сто;
3. при годишна оценка на изпълнението
на длъжността на служителя „Изключително
изпълнение“ – до 12 на сто.
(3) В случаите, когато въз основа на
последната пол у чена годишна оценка на
изпълнението на длъжността размерът на
индивидуалната основна месечна заплата на
служителя вече е увеличаван, ново увеличение
не може да се определя.
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Чл. 17. (1) Размерите на индивидуалните
основни месечни заплати на служителите,
преназначени на друга длъжност в по-високо
ниво на основната месечна заплата, може да
се увеличават в рамките на най-ниската степен на по-високото ниво, чийто максимален
размер на основната месечна заплата е повисок от достигнатата индивидуална основна
месечна заплата.
(2) Размерите на индивидуалните основни
месечни заплати на служителите по чл. 4,
ал. 1 и 3, преназначени на друга длъжност
в по-високо длъжностно ниво, може да се
у величават в рамк ите на минима лни я и
максималния размер на основните месечни
заплати за по-високото ниво.
Чл. 18. Увеличенията на индивидуалните
основни месечни заплати се извършват със
заповед на ръководителя на административната структура, издадена в тримесечен срок
след настъпване на обстоятелство/а, даващо/и
възможност за извършване на увеличението,
като в случаите по чл. 13 в заповедта се посочва и новата степен на основната месечна
заплата в съответното ниво, а в случаите по
чл. 17, ал. 1 – новите ниво и степен на основната месечна заплата.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ
Раздел І
Допълнителни възнаграждения с постоянен
характер
Чл. 19. (1) Допълнителните възнаграждения с постоянен характер са тези, които се
изплащат постоянно заедно с полагащата се
за съответния период основна заплата и са в
зависимост единствено от отработеното време.
(2) Допълнителните възнагра ж дени я с
постоянен характер са:
1. допълнително възнаграждение за привличане и задържане на служители за изпълнение
на длъжности с особено важно значение за
административната структура;
2. други допълнителни възнаграждения,
които отговарят на условията по ал. 1, определени със закон или с акт на Министерския
съвет.
Чл. 20. (1) Допълнителни месечни възнаграждения за привличане и задържане на
служители на длъжности с особено важно
значение за административната структура
могат да получават част или всички служители на такива длъжности.
(2) Ежегодно до 15 януари на съответната
година ръководителят на административната
структура с мотивирана заповед определя
длъжностите с особено важно значение и
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броя на служителите на тези длъжности,
които могат да получават допълнителното
възнаграждение.
(3) Допълнителните месечни възнаграждения за привличане и задържане на служители
на длъжности с особено важно значение за
административната структура се изплащат за
срок от 1 януари или от датата на постъпване
на служителя до 31 декември на съответната
година.
(4) Индивидуалните размери на допълнителните месечни възнаграждения за привличане и задържане на служители на длъжности с
особено важно значение за административната
структура се определят със заповед на нейния
ръководител и са, както следва:
1. за постъпващи за първи път в административната структура – до 50 на сто от
определената индивидуална основна месечна
заплата;
2. за служители с последна годишна оценка
на изпълнението на длъжността „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“ – до 70
на сто от определената индивидуална основна
месечна заплата;
3. за служители с последна годишна оценка
на изпълнението на длъжността „Изпълнението е над изискванията“ – до 80 на сто от
определената индивидуална основна месечна
заплата;
4. за служители с последна годишна оценка
на изпълнението на длъжността „Изключително изпълнение“ – до 100 на сто от определената индивидуална основна месечна заплата.
(5) Служители, получили оценка на изпълнението на длъжността, по-ниска от „Изпълнението напълно отговаря на изискванията“,
не могат да получават допълнително месечно
възнаграждение за привличане и задържане.
Чл. 21. Разходите за допълнителни възнаграждения за привличане и задържане на
служители за изпълнение на длъжности с
особено важно значение за административната
структура могат да бъдат до 5 на сто от разходите за заплати, определени по реда на чл. 5.
Раздел ІІ
Допълнителни възнаграждения с непостоянен
характер
Чл. 22. Допълнителните възнаграждения
с непостоянен характер са:
1. допълнително възнаграждение за нощен
труд;
2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;
3. допълнително възнаграждение за работа
през официалните празници;
4. допълнително възнаграждение за времето
на разположение;
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5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати;
6. допълнително възнаграждение за изключителни постижения;
7. други допълнителни възнаграждения с
непостоянен характер, определени със закон
или с акт на Министерския съвет.
Чл. 23. За всеки отработен нощен час или за
част от него между 22,00 и 6,00 ч. се заплаща
допълнително възнаграждение за нощен труд
в размер не по-малък от 0,25 лв.
Чл. 24. (1) За положения извънреден труд
се заплаща допълнително възнаграждение за
отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата и допълнителните
възнаграждения с постоянен характер, в размер, както следва:
1. за работа през работните дни – 50 на сто;
2. за работа през почивните дни – 75 на сто;
3. за работа през дните на официални
празници – 100 на сто;
4. за работа при сумирано изчисляване на
работното време – 50 на сто.
(2) За работа на служители с ненормиран
работен ден над редовното работно време в
работни дни не се заплаща допълнително
възнаграждение.
Чл. 25. (1) За работа в дни на официални празници, включени в месечния график,
служителят получава за отработеното време
на този ден допълнително възнаграждение в
размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата и допълнителните
възнаграждения с постоянен характер.
(2) За работа в дни на официални празници извън месечния график освен допълнителното възнаграждение за извънреден труд по чл. 24, ал. 1,
т. 3 служителят получава и допълнително
възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата за
отработеното време и съответните допълнителни възнаграждения с постоянен характер.
Чл. 26. За времето на разположение извън
местоработата и извън установеното работно
време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер
не по-малък от 0,10 лв.
Чл. 27. (1) Допълнителните възнаграждения
за постигнати резултати могат да се определят и изплащат четири пъти годишно – през
април, юли, октомври и декември.
(2) Максималният размер на разходите за
допълнителни възнаграждения за постигнати
резултати е, както следва:
1. за допълнителните възнаграж дения,
определени през април – до 10 на сто от
годишния размер на разходите за заплати,
определен по реда на чл. 5;
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2. за допълнителните възнаграждения, определени през юли – до 10 на сто от годишния
размер на разходите за заплати, определен по
реда на чл. 5;
3. за допълнителните възнаграж дения,
определени през октомври – до 10 на сто от
годишния размер на разходите за заплати,
определен по реда на чл. 5;
4. за допълнителните възнаграж дения,
определени през декември – до 20 на сто от
годишния размер на разходите за заплати,
определен по реда на чл. 5.
(3) Допълнителните възнаграждения за
постигнати резултати се определят въз основа
на оценка на резултатите от дейността на:
1. структурните звена (основни и съставни)
в административната структура;
2. отделните служители.
Чл. 28. Общият размер на допълнителните
възнаграждения за постигнати резултати се
определя от ръководителя на административната структура.
Чл. 29. (1) Оценките на резултатите, постигнати от основните звена, от съставните
звена и от отделните служители, се степенуват
в низходящ ред, както следва:
1. оценка „Изключителни резултати“ – постигнатите резултати съществено надхвърлят
определените цели, като са спазени всички
срокове за изпълнение;
2. оценка „Добри резултати“ – постигнатите
резултати съответстват на определените цели,
като са спазени всички срокове за изпълнение;
3. оценка „Приемливи резултати“ – постигнатите резултати като цяло съответстват на
определените цели с отделни незначителни
пропуски, които не са повлияли съществено
на дейността като цяло, и са спазени сроковете за изпълнение;
4. оценка „Неприемливи резултати“– постигнатите резултати не съответстват на
поставените цели.
(2) Във вътрешните правила за заплатите
на административните структури за всяка степен на оценка по ал. 1 могат да се определят
подстепени, както и конкретни показатели,
критерии и изисквания съобразно спецификата
на дейността на съответната административна
структура.
Чл. 30. (1) Ръководителят на административната структура определя основните административни звена (дирекции, главни дирекции,
териториални звена и други), чиито резултати
ще се оценяват, като в тях се включват всички
служители от административната структура
с изключение на лицата по ал. 2.
(2) Ръководителят на административната
структура определя със заповед индивидуалния
размер на допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати на главния секретар/
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постоянния секретар на отбраната/секретаря
на общината и на служители, които са на
негово пряко подчинение.
(3) Оценяването на резултатите на основните административни звена се извършва от
ръководителя на административната структура
въз основа на:
1. изпълнението на целите на звеното,
включително на програмите или проектите,
за които отговаря;
2. използваните ресурси;
3. други обстоятелства, повлияли върху
дейността на звеното през периода.
(4) Размерът на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от основните
административни звена се изчислява въз
основа на определената оценка на постигнатите резултати, като конкретните алгоритми
и изисквания се определят във вътрешните
правила за заплатите на административната
структура.
Чл. 31. (1) Оценяването на резултатите на
съставните административни звена (дирекции
в главни дирекции, отдели в дирекции и сектори в отдели) се извършва от ръководителя
на съответното основно звено въз основа на:
1. изпълнението на целите на звеното,
включително на програмите или проектите,
за които отговаря;
2. използваните ресурси;
3. други обстоятелства, повлияли върху
дейността на звеното през периода.
(2) Размерът на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати от съставните
административни звена се изчислява въз
основа на определената оценка на постигнатите резултати, като конкретните алгоритми
и изисквания се определят във вътрешните
правила за заплатите на административната
структура.
Чл. 32. (1) Оценяването на резултатите
на отделните служители се извършва от ръководителя, на когото те са непосредствено
подчинени.
(2) Индивидуалният размер на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати
на служителя се изчислява въз основа на определената оценка на постигнатите резултати,
като конкретните алгоритми и изисквания се
определят във вътрешните правила за заплатите на административната структура.
Чл. 33. (1) Допълнителни възнаграждения
за изключителни постижения могат да се
определят по инициатива на ръководителя
на административната структура, както и по
писмено предложение на негов заместник,
на главния секретар/постоянния секретар
на отбраната/секретаря на общината или на
ръководителите на структурни звена.
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(2) Във вътрешните правила за заплатите
на отделните административни структури се
определят конкретните условия, ред и размери
за определяне на допълнителните възнаграждения за изключителни постижения.
(3) Допълнителните възнаграждения за
изключителни постижения се определят и
изплащат въз основа на мотивирана заповед на ръководителя на административната
структура, в която задължително се описва в
какво се състои изключителното постижение
на служителя или служителите.
Чл. 34. Разходите за допълнителни възнаграждения за изключителни постижения
могат да бъдат до 5 на сто от разходите за
заплати, определени по реда на чл. 5.
Чл. 35. Допълнителните възнаграждения с
непостоянен характер, определени със закон
или с акт на Министерския съвет, се изплащат при условията и по реда, предвидени в
съответния нормативен акт.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „Степен на основните месечни заплати за
длъжност“ е интервал на основните месечни
заплати с определена минимална и максимална стойност, приложим към длъжности
от посочени длъжностни нива от КДА.
2. „Ниво на основните месечни заплати
за длъжност“ обхваща групи от длъжности
с посочени длъжностни нива от КДА, за които се прилагат едни и същи по стойности
степени на основните месечни заплати, като
всяко ниво на основните месечни заплати
има отделен пореден номер.
3. „Ръководител на административната
структура“ е органът по назначаването по
Закона за държавния служител/работодателят
по Кодекса на труда или упълномощено от
него длъжностно лице.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на наредбата ръководителят на административната структура:
1. утвърждава нови вътрешни правила за
заплатите;
2. определя индивидуалните основни месечни заплати на служителите, изпълняващи
длъжност в административната структура, като
сбор от определените към датата на влизане
в сила на наредбата основна месечна заплата,
допълнително възнаграждение за прослужено
време или придобит трудов стаж и професионален опит и допълнително възнаграждение
за образователна и научна степен „доктор“
или за научна степен „доктор на науките“;
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3. може да коригира еднократно в рамките
на разходите за заплати по чл. 5 при спазване
изискванията на чл. 6, ал. 1 изчислените по
реда на т. 2 индивидуални основни месечни
заплати на служителите, които до 31 декември
2011 г. са имали право по специални закони
да получават допълнително възнаграждение/
допълнително материално стимулиране, а след
тази дата правото е отменено;
4. определя нивото и най-ниската степен на
основната месечна заплата, чийто максимален
размер е по-висок от достигнатата индивидуална основна месечна заплата, изчислена по
реда на т. 2 и 3.
(2) Степените на основните месечни заплати
на служителите, които имат професионален
опит, надвишаващ минималния за длъжността,
се определят, както следва:
1. за служителите с професионален опит,
надвишаващ минималния за длъжността с
от 1 до 3 години – степен 2 на нивото на
основната месечна заплата за длъжността;
2. за служителите с професионален опит,
надвишаващ минималния за длъжността с
от 3 до 7 години – степен 3 на нивото на
основната месечна заплата за длъжността;
3. за служителите с професионален опит,
надвишаващ минималния за длъжността с над
7 години – степен 4 на нивото на основната
месечна заплата за длъжността.
(3) Алинея 2 се прилага само когато е поблагоприятна за служителя.
(4) Когато индивидуалната основна месечна
заплата на служителя, определена по реда на
ал. 1, т. 2 и 3, е по-ниска от минималната основна месечна заплата за степента, определена
по реда на ал. 2, на служителя се определя
по-ниска степен, за която определената индивидуална месечна заплата на служителя е
по-висока от минималната месечна основна
заплата за степента.
(5) Когато размерът на индивидуалната
основна месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, е по-висок
от максималната основна месечна заплата за
шеста степен на съответното ниво на основната
месечна заплата, на служителя се определя
шеста степен.
(6) За служителите, които се намират в
законоустановен отпуск, командировка или
специализация, срокът по ал. 1 започва да
тече от датата на завръщането им на работа.
(7) Алинея 6 се прилага съответно и по
отношение на възстановените служители.
§ 3. Наредбата се приема на основание
чл. 67, ал. 2 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 7 от Кодекса на труда.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
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Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2
ТАБЛИЦА
за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени
Нива Длъжна осностновнини
те менива
сечни
по
заплати КДА

Наименование
на длъжностните
нива по
КДА

Основни месечни заплати по нива и степени
(в лв.)
1

2

3

4

5

6

мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- максимална мална мална мална мална мална мална мална мална мална мална мална

1

1

Ръководно ниво 1

1000

2000

1200

2200

1400

2500

1500

2800

1600

3100

1800

3500

2

2

Ръководно ниво 2

900

1900

1000

2100

1300

2300

1400

2500

1500

2800

1600

3200

3

3

Ръководно ниво
3А

700

1800

800

2000

1100

2200

1200

2400

1300

2700

1400

3000

4

3

Ръководно ниво
3Б

670

1700

770

1900

1000

2100

1100

2300

1200

2600

1300

2900

5

3

Ръководно ниво
3В

630

1600

730

1800

900

2000

1000

2200

1100

2500

1200

2800

6

4

Ръководно ниво
4А

600

1500

700

1700

800

1900

900

2100

1000

2400

1100

2700

7

4

Ръководно ниво
4Б

550

1450

650

1650

770

1850

850

2000

950

2300

1050

2600

8

5

Ръководно ниво
5А

500

1400

600

1600

750

1800

800

1950

900

2200

1000

2500

9

5

Ръководно ниво
5Б

470

1350

580

1550

740

1750

780

1900

880

2100

980

2400

10

5

Експертно ниво
1А

450

1300

570

1500

730

1700

770

1850

870

2000

970

2300

11

5

Експертно ниво
1Б

440

1250

560

1450

720

1650

760

1800

860

1950

960

2200

12

6

Ръководно ниво
6А

430

1200

550

1400

700

1600

750

1750

850

1900

950

2100

13

6

Ръководно ниво
6Б

420

1150

530

1350

680

1550

730

1700

830

1850

930

2000

14

6

Експертно ниво 2

410

1100

510

1300

660

1500

710

1650

810

1800

910

1900

15

7

Ръководно ниво
7А

400

1070

500

1250

650

1450

700

1600

800

1750

900

1850

16

7

Ръководно ниво
7Б

390

1030

480

1200

630

1400

680

1550

780

1700

880

1800
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Нива Длъжна осностновнини
те менива
сечни
по
заплати КДА

Наименование
на длъжностните
нива по
КДА
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Основни месечни заплати по нива и степени
(в лв.)
1

2

3

4

5

6

мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- макси- мини- максимална мална мална мална мална мална мална мална мална мална мална мална

17

7

Експертно ниво 3

380

1000

460

1150

610

1350

660

1500

760

1650

860

1750

18

8

Ръководно ниво 8

370

950

450

1100

600

1300

650

1450

750

1600

850

1700

19

8

Експертно ниво 4

360

900

420

1050

520

1250

620

1400

720

1550

820

1650

20

9

Експертно ниво 5

350

850

400

1000

550

1200

600

1350

700

1500

800

1600

21

10

Експертно ниво 6

320

800

350

950

500

1150

550

1300

600

1450

700

1550

22

11

Експертно ниво 7

300

750

320

900

450

1100

500

1250

550

1350

650

1500

23

11

Ниво
специалист 1

290

700

310

850

420

1050

470

1200

520

1300

620

1400

24

12

Ниво стажант

285

650

300

800

400

1000

450

1150

500

1250

600

1350

25

12

Ниво
специалист 2

280

600

290

750

370

950

420

1100

470

1200

570

1300

26

13

Ниво
специалист 3

275

580

280

700

350

900

400

1050

450

1150

550

1250

27

14

Ниво сътрудник

270

550

275

650

300

800

350

950

400

1050

500

1150

28

14

Ниво изпълнител

270

500

275

600

280

750

300

900

350

1000

450

1100

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за държавните служители в Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ и на служителите,
заемащи длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“
Длъжностни
нива по КДА

Наименование на длъжностните нива по
КДА

Основни месечни заплати
(в лв.)

минимална

максимална

3

Ръководно ниво 3А

1100

3500

5

Ръководно ниво 5А

1050

3300

6

Ръководно ниво 6А

1000

3100

6

Експертно ниво 2

950

3000

7

Експертно ниво 3

900

2800

8

Експертно ниво 4

800

2500

9

Експертно ниво 5

700

2250

10

Експертно ниво 6

600

2000

11

Експертно ниво 7

450

1800
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Приложение № 3
към чл. 4, ал. 3
ТАБЛИЦА
за размерите на минималните и максималните
основни месечни заплати по длъжностни нива за
заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности (КДД) – приложение
към чл. 42 от Закона за дипломатическата служба
Длъжностни
нива
по
КДД

Наименование на длъж- Основни меностните нива по КДД сечни заплати
(в лв.)
мини- максимална мална

А1

Ръководна длъжност А1

1100

3000

А2

Ръководни длъжности А2

1000

2700

А3

Ръководни длъжности А3

950

2500

А4

Ръководни длъжности А4

900

2400

Б1

Координационни длъжности Б1

850

2300

Б2

Координационни длъжности Б2

800

2200

Б3

Координационни длъжности Б3

775

2000

В1

Експертни длъжности В1

750

1800

В2

Експертни длъжности В2

700

1600

В3

Експертни длъжности В3

650

1500

В4

Експертни длъжности В4

600

1400

В5

Експертни длъжности В5

550

1300

В6

Експертни длъжности В6

500

1200

НАРЕДБА
за документите за заемане на държавна служба
Чл. 1. С наредбата се определят необходимите
документи към заявлението за назначаване на
длъжност, определена за заемане от държавен
служител, наричана по-нататък „държавна
служба“, както и на свързаните с това административни актове.
Чл. 2. (1) За заемане на държавна служба
се подава писмено заявление за назначаване
по образец съгласно приложение № 1.
(2) Към заявлението по ал. 1 се представят:
1. документ за самоличност:
а) българските граждани представят лична
карта;
б) гражданите на друга държава – членка на
Европейския съюз, на друга държава – страна
по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация
Швейцария представят документ за самоличност
(лична карта/паспорт и удостоверяват правото
си на пребиваване с удостоверение или карта за
продължително или за постоянно пребиваване
съгласно Закона за влизането, пребиваването и
напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на
техните семейства);
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2. документ за придобито образование,
специалност, квалификация, правоспособност,
които се изискват за длъжността;
3. документ, удостоверяващ професионалния
опит;
4. документ за медицински преглед при
първоначално постъпване на работа, както и
когато трудовата дейност е прекратявана за
повече от 3 календарни месеца;
5. свидетелство за съдимост при първоначално постъпване на работа в съответната
администрация;
6. други документи, които удостоверяват
изпълнението на специфичните изисквания за
заемането на длъжността;
7. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;
8. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило
по друго правоотношение.
(3) От документите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и
7 се снемат данните и те се връщат на притежателите им.
(4) Към заявлението за назначаване по
ал. 1 се прилага декларация по чл. 7, ал. 1 и 2
от Закона за държавния служител по образец
съгласно приложение № 2.
(5) Когато лицето постъпва за първи път
на държавна служба, към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага и декларация по
чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител
по образец съгласно приложение № 3.
(6) Когато назначаването на длъжност за
държавен служител се предхожда от конкурс,
към документите за назначаване служебно се
прилага и екземпляр от протокола на конкурсната комисия.
Чл. 3. (1) Административният акт за назначаване на държавна служба се издава в писмена
форма по образец съгласно приложение № 4.
(2) При встъпване в длъжност лицето подписва клетвен лист по реда на чл. 14 от Закона
за държавния служител по образец съгласно
приложение № 5.
Чл. 4. При встъпването си в длъжност и
всяка година до 31 март държавният служител е длъжен да декларира своето имотно
състояние с декларация по образец съгласно
приложение № 6.
Чл. 5. При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и ал. 2
от Закона за държавния служител заемащият
държавна служба е длъжен в 7-дневен срок
да подаде нова декларация пред органа по
назначаването.
Чл. 6. Служебното досие на държавния
служител съдържа всички документи, които
отразяват възникването, изменянето, съществуването и прекратяването на служебното
правоотношение.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се приема на основание
чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител.
§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
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Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
ДО
.................................................................
.................................................................

............./................................
(вх. №/дата)
ЗАЯВЛЕНИЕ

от ..........................................................................................................................................., ЕГН .................................,
(име, презиме, фамилия)

местоживеене ...................................................................................................................................................................,
(област, населено място, община)

.............................................................................................................................................................................................,
(ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап., тел.)

.............................................................................................................................................................................................,
л.п. (л.к.), серия № ........................................, издаден от ...................................................................., дата, година
Уважаеми(а) .....................................................................................................................................................................,
с настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността
в ..........................................................................................................................................................................................,
която е определена за заемане от държавен служител.
Представям следните документи:
1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;
2. лична карта/лична карта (паспорт) и документ за удостоверяване правото на пребиваване;
3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за
длъжността;
4. документ, удостоверяващ професионалния опит;
5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата
дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;
6. свидетелство за съдимост;
7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба, ако лицето не е заемало длъжност като
държавен служител;
8. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;
9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго
правоотношение;
10. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на
длъжността: ........................................................................................................................................................................
Не прилагам документите по т. ...................., тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото
ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в декларациите по т. 1 и 7,
приложени към заявлението.
......................................

С уважение: .........................

(дата)

(подпис)

Приложение № 2
към чл. 2, ал. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та) ...........................................................................................................................................,
л. карта (л.п.), сер. .................. № .................................., изд. на. ..........................от .....................................,
ЕГН ......................, адрес ..........................................................................................., тел. ................................,

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. Съм навършил пълнолетие и съм:
а) български гражданин;
б) гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз;
в) гражданин на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
г) гражданин на Конфедерация Швейцария;
(ненужното се зачертава).
2. Не съм поставен под запрещение.
3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.
4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.
5. Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг(а), с лице, с което
съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до
четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.
6. Не съм 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.
7. Не съм народен представител.
8. Не съм общински съветник (за длъжностите в съответната общинска администрация).
9. Не заемам контролна или ръководна длъжност в политическа партия.
10. Заемам длъжност по трудово правоотношение, която е определена за заемане от държавен служител
(за лицата по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
11. Не работя по друго трудово правоотношение освен като преподавател във висше училище ..............
.................................................................................................................................. (име на висшето училище).
12. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органи
на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или
на юридически лица, създадени със закон.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.
Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя
органа по назначаването.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
.....................................

Декларатор: ...........................

(дата)

(подпис)

Приложение № 3
към чл. 2, ал. 5
ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният(та) ..........................................................................................................................................,
л. карта (л.п.), сер. ................. № .............................., изд. на ................................. от .................................,
ЕГН ............................................., адрес.............................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ,
че постъпвам за първи път на държавна служба.
Настоящата декларация подавам на основание чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител.
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
............................
(дата)

Декларатор: ...........................
(подпис)
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Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1
............................................................................................
(наименование на администрацията)
ЗАПОВЕД № ....
от ............................
На основание ............... от Закона за държавния служител
НАЗНАЧАВАМ
........................................................................................................................................., ЕГН .............................,
(трите имена на лицето)

документ за самоличност: ..................................................................................................................................,
с образование ......................................................................................................................................................,
(вид, степен, специалност)

диплома ................................................................................................................................................................,
(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)

и друга квалификация .........................................................................................................................................,
с ранг ........................... за държавен служител на длъжността
................................................................................................................................................................................
в ........................................................................................................, считано от .............................................,
с дневно работно време ............. ч. и ........... ч. седмично
при 5-дневна работна седмица.
Определям на държавния служител:
1. Основна месечна заплата .................. лв.
2. Допълнителни месечни възнаграждения с постоянен характер:
а) за ............................ в размер ............. лв.;
б) за ............................ в размер ............. лв.;
в) за ............................ в размер ............. лв.
Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.
Получих заповедта: ............................
Дата: ....................................................
Ръководител: .......................................

Приложение № 5
към чл. 3, ал. 2
КЛЕТВЕН ЛИСТ
на ..............................................................................................................................................................................
(трите имена)
Кълна се при изпълнение на държавната служба да спазвам и да се ръководя от Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения
съобразно интересите на държавата.
Дата ..............................

Подпис: .............................
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Приложение № 6
към чл. 4
ДЕКЛАРАЦИЯ
за имотно състояние по чл. 29 от Закона за държавния служител
Дата на деклариране .......................................................................... година .....................................................
Долуподписаният ................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ............................................, лична карта (л.п.) № ....................................................................................,
издадена от .......................................................................... на ...........................................................................
Месторабота ........................................................................................................................................................
Дирекция/отдел/сектор ........................................................................................................................................
Длъжност ..............................................................................., ранг .......................................................................
Постоянен адрес ...................................................................................................................................................
Настоящ адрес .....................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ
следните данни за имотно състояние
Недвижимо имущество
(посочват се видът на имота, данъчната оценка, начинът и датата на придобиване по документа за
собственост, като при съсобственост се посочват притежаваната част и съответстващата част от данъчната оценка)
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Декларатор: ............................

НАРЕДБА
за длъжностните характеристики на държавните служители
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят структурата
и процедурите за разработване, утвърждаване,
изменение и съхраняване на длъжностните характеристики на длъжностите, които се заемат
от държавни служители.
Чл. 2. За всяка длъжност от длъжностните разписания се разработва и утвърждава
длъжностна характеристика по установените
в наредбата ред и начин.
Раздел II
Структура на длъжностните характеристики
Чл. 3. (1) Длъжностните характеристики се
разработват въз основа на правила съгласно
приложение № 1.
(2) Всички длъжностни характеристики
имат определен еднакъв формат съгласно
приложение № 2.

Раздел III
Ред за разработване, утвърждаване и изменение
на длъжностните характеристики
Чл. 4. Процедурите по разработване, утвърждаване и изменение на длъжностните
характеристики се ръководят и контролират от
главния секретар на администрацията/секретаря на община или от упълномощен от него
служител на ръководна длъжност.
Чл. 5. (1) Длъжностните характеристики или
измененията в тях се разработват от непосредствения ръководител на административното
звено, както следва:
1. началниците на сектори – за длъжностите
в съответния сектор;
2. началниците на отдели – за началник на
сектор и за длъжностите в съответния отдел,
когато в отдела няма сектори;
3. директорите на дирекции – за началник на
отдел и за длъжностите в съответната дирекция,
когато в дирекцията няма отдели;
4. главните директори – за ръководителите
на териториални звена и за служителите в
главна дирекция, когато в главната дирекция
няма отдели;
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5. ръководител на инспекторат и ръководител
на звено по сигурността на информацията – за
длъжностите в звеното;
6. звеното по човешките ресурси – за длъжностите на пряко подчинение на органа по
назначаването и на пряко подчинение на главния секретар на администрацията/секретаря
на община;
7. ръководителя на звеното за вътрешен
одит – за длъжностите в звеното.
(2) Звеното по човешки ресурси осигурява
методическа, организационна и техническа
подкрепа по разработване и изменение на
длъжностните характеристики.
Чл. 6. (1) Ръководителите по чл. 5, ал. 1
разработват проект на длъжностна характеристика за всяка длъжност от длъжностните
разписания въз основа на:
1. анализ на функциите на звеното;
2. нормативна регламентация за общите,
минималните и специфичните изисквания за
заемане на съответната длъжност;
3. консултации със звеното по човешки
ресурси.
(2) При разработване и изменение на длъжностните характеристики ръководителите могат
да получат информация, като предложат на
служителите, заемащи съответните или сходни
длъжности, да попълнят въпросник (приложение № 3) или да проведат интервю с тях
(приложение № 4).
Чл. 7. (1) Разработените проекти на длъжностни характеристики по чл. 6 се съгласуват,
както следва:
1. от по-горестоящ/от контролиращия ръководител;
2. от звеното по човешки ресурси.
(2) Звеното по човешки ресурси проверява
за съответствието на разработените проекти с
изискванията на наредбата. При необходимост
се провеждат допълнителни срещи с ръководителите, представили съответните проекти, за
уточняване на необходимите корекции.
(3) След проверка и прецизиране по реда
на ал. 2 ръководителят на звеното по човешки
ресурси съгласува проектите на длъжностни характеристики и ги предава на главния секретар
на администрация/секретаря на община или на
упълномощен от него служител на ръководна
длъжност за утвърждаване.
(4) Главният секретар на администрация/
секретарят на община или упълномощен от
него служител на ръководна длъжност може да
проведе допълнителни срещи за уточняване на
съгласуваните проекти на длъжностни характеристики, след което ги утвърждава.
(5) Органът по назначаване съгласува и
утвърждава длъжностните характеристики на
главния секретар на администрация/секретаря
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на община и на длъжностите, които са му
непосредствено подчинени.
(6) Екземпляр от утвърдената длъжностна характеристика се връчва на служителя,
заемащ длъжността, и се подписва от него.
Чл. 8. (1) Изменение на длъжностните
характеристики може да се извършва по
инициатива на звеното по човешки ресурси
или на преките ръководители при:
1. настъпили промени в характера и организацията на работата;
2. изменения във функциите на звеното,
регламентирани с устройствения правилник
на администрацията;
3. въвеждане на нови стандарти, модели и/или технологии за осъществяване на
определени административни дейности или
работни процеси;
4. предписания от контролни органи.
(2) В едномесечен срок от настъпилите
промени по ал. 1 следва да се разработи и
утвърди проект на изменената длъжностна
характеристика.
(3) Екземпляр от утвърдената длъжностна характеристика се връчва на служителя,
заемащ длъжността, и се подписва от него.
Раздел IV
Съхраняване на длъжностните характеристики
Чл. 9. (1) Оригиналите на длъжностните
характеристики се съхраняват в звената по
човешки ресурси.
(2) Екземпляр от връчената длъжностна
характеристика се съхранява в служебното
досие на държавния служител.
(3) Екземпляр от длъжностната характеристика се предоставя на кандидатите за заемане
на длъжности по служебно правоотношение и
на служителите в администрацията, назначени
на съответните длъжности.
Заключителни разпоредби
§ 1. Длъжностните характеристики се разработват в съответствие с изискванията на
наредбата в едномесечен срок от влизането
є в сила.
§ 2. Процедурите по разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики могат да се ползват
и за длъжности, определени за заемане по
трудови правоотношения в държавната администрация.
§ 3. Наредбата се приема на основание чл.
2, ал. 4 от Закона за държавния служител.
§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 януари
2012 г.
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Приложение № 1
към чл. 3
Правила за разработване на длъжностни характеристики
Тези правила се използват от преките ръководители с цел разработване или изменение на
длъжностната характеристика за съответната
длъжност.
I. Методи за разработване и изменение на
длъжностна характеристика
Длъжностни характеристики за всяка длъжност в администрацията се разработват въз
основа на:
• Анализ на функциите на звеното, определени
с устройствения правилник на администрацията,
в което се намира съответната длъжност
Отчитат се както общите, така и специфичните дейности, отговорности и задъл жени я
на съответното структурно звено, връзката с
останалите звена (дирекции, отдели, сектори)
в администрацията и задачите с постоянен характер, произтичащи от характера на работата
или възлагани от органа по назначаване.
Анализът осигурява правилно и ефективно разпределение/преразпределение на задълженията и
отговорностите между отделните длъжности за
изпълнение на целите на структурното звено и на
администрацията като цяло. При разработване на
длъжностната характеристика се отчита нивото
на всяка длъжност, като изисквания, сложност
на изпълняваните функции и отговорности. Информация за анализа на длъжностите може да се
събере от изпълнителите на съответните длъжности, от звената по управление на човешките
ресурси, от съществуващи или нови стандарти
за изпълнение на съответните функции и задачи
на звеното, отчетни документи и др.
• Нормативна регламентаци я за общите,
минималните и специфичните изисквания за
заемане на съответната длъжност
• Консултации със звеното по човешки ресурси
При разработване и изменение на длъжностните характеристики ръководителите могат да
наберат информация, както и да проведат интервю със служителите, заемащи съответните
и ли сходни д л ъж ност и, съгласно п римерен
образец – приложение № 3 и приложение № 4.
• Интервю със служители, заемащи сходни
длъжности в администрацията (за новосъздадени
и незаети длъжности)
Прилага се като допълнителен метод с цел
изясняване на конкретните задължения, изисквания и отговорности за новосъздадените длъжности. Провежда се съгласно приложение № 4.
• Въпросник и интервю със служители, заемащи съответните длъжности (при изменение
на длъжностната характеристика)
Използва се за набиране на допълнителна информация, свързана с изменения във функциите
на звеното, с преразпределение на задълженията
между служителите, при въвеждане на нови
стандарти, модели и/или технологии за осъществяване на определени административни дейности
или работни процеси, промяна в характера и
организацията на работа или препоръки на кон-
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тролни органи. За целта всеки служител, заемащ
вече съответната длъжност, чиито функции се
изменят, може да попълни въпросник съгласно
приложение № 3. Интервюто се провежда от
прек и я ръководител въз основа на данните
по попълнения въпросник за разработване на
длъжностни характеристики, като се използва
приложение № 4.
II. Съдържание на длъжностната характеристика
1. Обща информация – посочват се наименованието на администрацията, дирекцията,
отдела, сектора, в който се намира съответната
длъжност; длъжностното ниво и наименованието
на длъжностното ниво съгласно Класификатора
на длъжностите в администрацията; точното наименование на длъжността и минималният ранг
за заемането є (само за държавните служители).
2. Място на длъжността в структурата на
организацията – схемата трябва да включва:
– контролиращ ръководител;
– пряк (оценяващ) ръководител;
– наименование на длъжността;
– други длъжности, подчинени на същия
ръководител;
– други длъжности, подчинени на съответната
длъжност (ако има такива).
Схемата трябва да съдържа връзки, отразяващи йерархическата подчиненост между тези
служители.
3. Основна цел на длъжността – за формулировката на целта се вземат предвид:
– целите на администрацията като цяло;
– целите на административното звено;
– до каква степен целите на администрацията
и на административното звено се постигат чрез
тази длъжност;
– характерни особености на длъжността, които
я отличават от другите длъжности.
4. Области на дейност – групират се описаните преки задължения и се формулират няколко
основни области на дейност. За част от длъжностите, особено за тези, които нямат ръководни
функции, преките задължения не се групират в
основни области на дейност.
5. Преки задължения – представят се задълженията, които се изпълняват в рамките на
длъжността, като се започва с тези, които са с
по-висока степен на значимост.
6. Възлагане, планиране и отчитане на работата – представя се информация за субектите,
които възлагат задачи на изпълнителя на тази
длъжност и пред които той се отчита, като
се посочат техните длъжности и съответните
структурни звена. Представя се информация за
конкретното участие на изпълнителя в процеса
на планиране на собствената дейност.
В зависимост от възможностите за самостоятелно планиране на извършваните дейности
длъжностите в администрацията могат да се
разположат между два основни полюса. На единия
полюс са длъжностите, при които изпълнителят
има ограничени възможности за самостоятелно
планиране на извършваните дейности и основно
изпълнява разработени от други планове, програми, правила, инструкции. На другия полюс са
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длъжностите, при които изпълнителят планира
самостоятелно преобладаващата част от извър
шваната дейност в рамките на деня, седмицата,
месеца, годината.
7. Отговорности, свързани с организацията
на работата, управление на персонала и ресурсите – за ръководните длъжности се посочва броят
на служителите, за които заемащият длъжността
отговаря пряко или непряко. За експертните
длъжности се посочва необходимото изискване
и степен за даване на съвети и подкрепа на
други служители. В отговорностите, свързани с
финансови ресурси, се посочва степента, в която
заемащият е отговорен при изготвяне, разпределение и отчитане на бюджета в звеното или на
съответната програма от програмния бюджет.
Отчита се и отговорността, свързана с управление и стопанисване на дълготрайни материални
активи (сгради и техническо оборудване).
8. Вземане на решения – посочват се степента и самостоятелността, в която се вземат
решения на съответната длъжност, на базата на
тясно дефинирани задачи или в съответствие
със съществуващи инструкции, но при известна
свобода на личната преценка при осъществяването им. Описва се възможността за лична
преценка, свързана с даването на окончателни
препоръки за решения или независими действия
по важни въпроси от организацията и дейността
на администрацията.
9. Контакти – посочват се контактите с други
звена на администрацията, контактите извън
администрацията и контактите с граждани, както и нивото, целта и честотата на най-важните
контакти. Хоризонтална и вертикална, външна
и вътрешна комуникация.
10. Изисквания за заемане на длъжността – информацията се представя отделно по отношение
на изискванията за образователна степен, за
професионална област, за минимално изискуем
професионален опит, допълнително необходима
езикова и компютърна квалификация и други,
ако се изискват за длъжността.
11. Необходими компетентности – посочват
се компетентностите, необходими за ефективно
изпълнение на длъжността, описани в приложение № 1 към Наредбата за условията и реда
за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация. За длъжностите, за
които е предвидена професионална компетентност, се посочват специфичните професионални
знания и умения, необходими за изпълнение на
преките задължения.

Приложение № 2
към чл. 3
Формат на длъжностна характеристика
1. Обща информация
Администрация
Дирекция
Отдел
Сектор
Длъжностно ниво
Наименование на длъжностното ниво
Длъжност
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Минимален ранг за заемане на длъжността
(само за държавните служители)
2. Място на длъжността в структурата на
организацията (подчиненост)
3. Основна цел на длъжността
4. Области на дейност
5. Преки задължения
6. Възлагане, планиране и отчитане на работата
7. Отговорности, свързани с организацията на
работата, управление на персонала и ресурсите
8. Вземане на решения
9. Контакти
10. Изисквания за заемане на длъжността
11. Необходими компетентности
Вариант на длъжностната характеристика №
Разработена от (име, фамилия, длъжност):
Дата:
Съгласувана от (име, фамилия, длъжност):
Дата:
Утвърдена от (име, фамилия, длъжност):
Дата:
Запознат/запозната съм с длъжностната характеристика и ми е връчен екземпляр:
(име, презиме, фамилия, длъжност, дата)

Приложение № 3
към чл. 6, ал. 2
ВЪПРОСНИК
(Попълва се от изпълнителя на съответната
длъжност или от служител на сходна длъжност)
Този въпросник събира необходимата информация при изменение на длъжностната характеристика, произтичащо от изменения във
функциите на звеното, установени с устройствения
правилник, въвеждане на нови стандарти, модели
и/или технологии за осъществяване на определени административни дейности или работни
процеси, промяна в характера и организацията на
работа или по препоръки на контролни органи.
Използват се всички източници на информация, които могат да дадат най-ясна представа
за длъжността и измененията в задълженията,
отговорностите и изискванията за заемането є.
1. Обща информация
Администрация
Дирекция
Отдел
Сектор
Длъжностно ниво
Наименование на длъжностното ниво
Длъжност
Минимален ранг за заемане на длъжността
(само за държавните служители)
2. Място на длъжността в структурата на
организацията (подчиненост)
Отбелязва се длъжностното наименование
на прекия ръководител. Чрез схема се представя
йерархическото място на съответната длъжност
в организационната структура на звеното (точно
на коя/кои длъжности е подчинена длъжността).
Схемата трябва да включва длъжността на прекия и на контролиращия ръководител, както и
длъжностите, пряко подчинени на съответната
длъжност (ако има такива).
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3. Основна цел на длъжността
Описва се основната цел на длъжността, като
се посочва нейният принос за реализиране на
общите цели и задачи на администрацията и
на звеното.
4. Области на дейност
Задълженията се групират в отделни области
на дейност, като се приема, че това не се отнася
за някои длъжности, които нямат ръководни
функции, като се избягват общи формулировки.
5. Преки задължения
Описват се основните преки задължения,
включително вижданията за новите/изменените
функции и задачи, и се посочва с каква честота
се извършват.
Посочват се онези задължения, които се извършват най-често (ежедневно), след това регулярно, но по-рядко извършваните (ежеседмично,
ежемесечно, на тримесечие или ежегодно), и
накрая – инцидентните и нередовните. Посочват се кои задължения се смятат за най-важни,
като се определят целите и начинът на тяхното
осъществяване. Отчитат се новите/променените
задължения, произтичащи от промените във
функциите на звеното, в което се намира съответната длъжност.
6. Възлагане, планиране и отчитане на работата
Посочва се кой освен прекия ръководител
възлага задачи, както и до каква степен заемащият съответната длъжност участва в планирането на собствената си работа, по какъв начин
се извършва отчитането на изпълнените задачи
и пред кого.
7. Отговорности, свързани с организация на
работата, управление на персонала и ресурси
В случай че съответната длъжност има отговорности, свързани с персонала, се посочва броят
на служителите, за които заемащият отговаря
пряко или непряко. Посочват се и ръководните
функции на длъжността.
7.1. Персонал
За ръководни длъжности
Посочват се начинът и степента на участие
в следните функции:
Участие във:
Организация, наблюдение и разпределяне на
работата между служителите
Подбор на служители
Въвеждане и обучение
на служители
Оценка на изпълнението
Дисциплинарен контрол и разглеждане на
оплаквания

Значително

Малко

Няма
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За експертните длъжности
Посочва се до каква степен от съответната
длъжност се изисква да се дават съвети и подкрепа на други служители.
7.2. Финансови ресурси (размер и вид отговорност)
В случай че съответната длъжност има финансови отговорности, се посочват степента, в
която заемащият я е отговорен при изготвяне на
бюджета в звеното или на съответната програма
от програмния бюджет, при разпределянето и
отчитането на изпълнението им, както и мерките,
които могат да се предприемат за налагане на
бюджетна дисциплина.
7.3. Оборудване и други ресурси – сгради,
компютри, телефони, копирни машини и т.н.
8. Вземане на решения
Посочват се решенията, които се вземат при
изпълнение на задълженията на съответната
длъжност. Посочва се степента на тяхната самостоятелност – напълно самостоятелно, след
одобрение от по-висш служител, в рамките
на общи правила или в рамките на конкретни
правила.
При подпомагане вземането на решения на
по-високите нива се посочва естеството на това
подпомагане (анализи, мнения, препоръки и т.н.).
9. Контакти
Дават се примери за видовете контакти в
рамките на или извън звеното и администрацията
(включително с граждани). Посочва се честотата
на тези контакти.
10. Изисквания за заемане на длъжността
Посочват се минималното образование, професионална квалификация и/или специализирано
обучение (например информационни технологии,
чужди езици), както и минималният професионален опит, който е необходим на служителя
за ефективното изпълнение на служебните му
задължения.
Образователна степен
Професионална област (например икономика,
право, др.)
Професионален опит (продължителност и вид)
Допълнителна квалификация/обучение (чужди езици, IT и др.)
11. Необходими компетентности
Посочват се компетентностите, необходими за
ефективно изпълнение на длъжността, описани в
приложение № 1 към Наредбата за условията и
реда за оценяване изпълнението на служителите
в държавната администрация. За длъжностите, за
които е предвидена професионална компетентност, се посочват специфичните професионални
знания и умения, необходими за изпълнение на
преките задължения.
12. Допълнителна информация
Дава се допълнителна информация или коментар, които биха спомогнали за създаването
на цялостна представа за съответната длъжност.
Подпис:
Дата:
(име, фамилия, длъжност)
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Приложение № 4
към чл. 6, ал. 2
ИНТЕРВЮ
Интервю/разговор се провежда със служителя, който изпълнява тази длъжност в момента
и чиято длъжностна характеристика предстои
да бъде изменена. Интервюто се използва и
в случаите при разработване на длъжностна
характеристика за новосъздадени или незаети
длъжности за набиране на информация от служители със сходни функции. Провежда се от
прекия ръководител както въз основа на анализ
на длъжностите в звеното, така и на данните по
попълнения въпросник.
Дата на интервюто:
Име на интервюирания:
Длъжност:
Звено:
Длъжност и име на прекия ръководител:
Примерни въпроси, които се изясняват по
време на интервюто, във връзка с попълването
на въпросника
1. Обща информация
Проверява се дали интервюираният служител
е изяснил всички необходими подробности.
2. Място на длъжността в структурата на
организацията
Изяснява се дали мястото на длъжността е
ясно по отношение на всички други длъжности,
на които тя се подчинява, както и на тези, които
са є подчинени.
3. Основна цел на длъжността
Обсъжда се как е представена – проверява се
дали целта е изразена пълно и кратко.
4. Области на дейност
Може да не се попълва (за много от длъжнос
тите, които нямат ръководни функции). Въпреки
това в рамките на повечето ръководни длъжности,
както и при тези, които нямат ръководни функции,
има редица ключови области на „отговорност“.
Проверява се дали основните задължения и
областите на дейност си съответстват логичес
ки, както и определените области на дейност
съответстват ли на различните функционални
аспекти на работата.
5. Преки задължения
Обсъжда се даденият отговор. Проверява
се информацията по отношение на степен на
значимост, периодичност (ежедневни/ежесед
мични/ежемесечни), необходимото време за
изпълнението на отделните задължения. Отбелязват се и се съгласуват необходимите промени
в първоначално написаното, ако има такива,
както и убедеността на служителя, че изброените задължения са достатъчни за постигането
на основната цел на работата. Отбелязват се
вариации в натоварването (сезонни вариации).
6. Възлагане, планиране и отчитане на работата

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Прави се проверка за коректността на попълнената информация. Изясняват се евентуални
неясноти между служителя и прекия ръководител.
7. Отговорности, свързани с организацията на
работа, управлението на персонала и ресурсите
Проверява се информацията за пряко или
непряко управляван персонал по брой и длъжности. Изяснява се какви други отговорности има
служителят по отношение на други служители,
които може да не са пряко ръководени от него,
например да съветва и подкрепя колеги на пониска длъжност.
Проверява се степента на ангажираност с
ръководни функции и се установява и записва
ясна картина на ръководната роля на служителя.
Когато длъжността включва управление на
финансови ресурси, се изяснява тяхната цел,
както и контролът, упражняван от интервюирания служител.
Уточнява се наличието на други важни управлявани ресурси.
8. Вземане на решения
Уточняват се яснотата на примерите за типа
решени я, които слу ж ител ят взема, както и
приносът му при вземането на решения на повисоки нива.
Изяснява се точността на попълнената информация.
9. Контакти
Обсъждат се видът на контактите, тяхната
цел и честота и се изясняват аспектите, които
са най-важни за съответната длъжност.
Проверяват се изискванията за комуникации,
които трябва да бъдат показани като преки задължения за длъжността, или комуникациите
представляват сами по себе си отделна област
на дейност.
10. Изисквания за заемане на длъжността
Проверява се дали служителят е дал реалистична информация за:
– изискванията за минимална образователна
степен, включително конкретна професионална
област;
– минималната продължителност и вид на
професионалния опит;
– допълнителни изисквания по отношение на
допълнителна квалификация и обучение.
11. Умения и компетентности
Проверяват се типовете компетентност, които служителят е изброил като важни, като се
обсъждат заедно с други допълнителни предложения, които възникнат.
12. Допълнителна информация
Прекият ръководител използва възможността
да обобщи разбирането, което вече е постигнато
в рамките на предходните раздели.
12627
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МИНИСТЕРСТВА
И ДРУГИ ВЕДОМСТВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 9
от 17 ноември 2011 г.

за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и
реда за вземане на проби при провеждане на
епидемиологичното проучване
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С тази наредба се определят редът за
съобщаване, проучване, регистриране на взрив
от хранително заболяване и редът за вземане
на проби при провеждане на епидемиологичното проучване.
Чл. 2. Всеки взрив от хранително заболяване подлежи на задължително съобщаване,
проучване и регистриране с цел установяване
на причините, довели до възникването му, и
провеждане на неотложни и ефикасни профилактични и противоепидемични мерки.
Раздел II
Ред за съобщаване на взрив от хранително
заболяване
Чл. 3. На съобщаване по реда на тази наредба подлежат:
1. взривове от хранителни заболявания, в
т. ч. и битови, причинени от етиологичните
причинители, посочени в приложение № 1;
2. всеки смъртен случай от хранително
заболяване.
Чл. 4. (1) При наличие на анамнестични и
клинични данни за случаи по чл. 3 общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти
от лечебните заведения, здравните кабинети в
училищата, детските градини, детските ясли,
специализираните институции за предоставяне
на социални услуги, както и лекарят (фелдшерът), изготвил смъртния акт, уведомяват
с бързо известие за всеки заболял съгласно
приложение № 2 в срок до 24 часа по телефон, факс или електронна поща регионалната
здравна инспекция (РЗИ), на чиято територия
е открито заболяването.
(2) След получаване на информацията за
взрив от хранително заболяване РЗИ незабавно
уведомява Министерството на здравеопазването
и съответната областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по телефон, факс или
електронна поща.
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Чл. 5. (1) След получаване на информацията
по чл. 4, ал. 2 ОДБХ незабавно уведомява по
телефон, факс или електронна поща Българската
агенция по безопасност на храните (БАБХ) за
възникналия взрив от хранително заболяване
на територията на съответната област.
(2) В случай че информация за взрив от
хранително заболяване е постъпила първо в
ОДБХ, ОДБХ незабавно уведомява по телефон,
факс или електронна поща съответната РЗИ за
възникване на взрив от хранително заболяване
на територията на областта.
Раздел III
Ред за проучване на взрив от хранително заболяване
Чл. 6. (1) Проучването на хранителен взрив
се извършва от медицински екип, сформиран
със заповед на директора на РЗИ, състоящ се
от специалист по епидемиология (ръководител
на медицинския екип), специалист по микробиология и служител/и от ОДБХ, определен/и
със заповед на директора на ОДБХ. При необходимост към екипа се привличат и други
специалисти.
(2) При взрив от хранително заболяване,
когато са засегнати населени места в повече от
една област, министърът на здравеопазването
или оправомощено от него лице със заповед
може при необходимост да сформира медицински екип за оказване на методическа помощ на
екипите по ал. 1. В екипа се включват специалисти от Министерството на здравеопазването,
Националния център по обществено здраве и
анализи (НЦОЗА), Националния център по
заразни и паразитни болести и длъжностно
лице от БАБХ, определено със заповед на
изпълнителния директор на БАБХ.
Чл. 7. (1) При провеждане на епидемиологичното проучване членовете на медицинския
екип съобразно своята компетентност извършват следното:
1. снемат подробна епидемиологична анамнеза от заболелите и контактните лица в огнищата
на инфекция (в домашни и в организирани
колективи);
2. изясняват каква храна са консумирали
заболелите и контактните лица през последните
24 – 72 часа;
3. установяват има ли заболели, които не са
консумирали от същата храна; има ли заболели
членове от семействата на засегнатите и каква
храна са консумирали те;
4. осъществяват връзка с лабораториите и
организират незабавното и правилно транспортиране на взетите проби;
5. предписват извършването на задължителни
микробиологични изследвания на контактните,
на болните и на персонала, работещ в обекта,
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където е консумирана храната, и/или в обектите,
свързани с добива, преработката, съхранението,
транспорта и продажбата є;
6. предписват отстраняване от работа на
лицата с положителни микробиологични резултати; отстранените лица се допускат на работа
след проведено лечение и отрицателен резултат
от последващото микробиологично изследване;
7. установяват и регистрират броя на заболелите, на хоспитализираните и на контактните
лица;
8. потвърждават или отхвърлят наличието на
„взрив от хранително заболяване“ на основание
данните от снетата анамнеза на заболелите,
клиничната картина на заболяването, резултатите от лабораторните изследвания и данните от
извършените инспекции/проверки на обектите.
(2) Служителят на ОДБХ, който е член на
медицинския екип по чл. 6, ал. 1:
1. взема проби за лабораторни анализи от
консумираните храни, от полуфабрикати и
изходни суровини, както и проби от производствена среда;
2. извършва инспекция/проверка на обекта,
където е консумирана храната, и/или обекта,
свързан с добива, преработката, съхранението,
транспорта и продажбата є;
3. издава писмено предписание за поставяне
под възбрана на храните, за които има съмнение,
че са причина за възникване на заболяването;
4. издава писмени предписания за провеждане на необходимите хигиенни мероприятия
в обектите;
5. съставя актове за констатиране на административни нарушения;
6. прави предложение до директора на ОДБХ
за издаване на заповед за спиране експлоатацията на обекта, станал причина за възникване
на взрива от хранително заболяване.
(3) След приключване на проучването ръководителят на медицинския екип попълва карта
за извършено епидемиологично проучване
съгласно приложение № 3.
Чл. 8. (1) Когато обектът, в който е произведен, съхраняван или предлаган хранителният
продукт, за който има съмнение, че е вероятен
фактор за предаване на инфекцията, се намира
извън територията на съответната РЗИ, извършваща проучването на взрива, тя съобщава
незабавно по телефон, факс или електронна
поща всички необходими данни на РЗИ, на
чиято територия се намира обектът.
(2) Регионалната здравна инспекция, на
чиято територия се намира обектът по ал. 1,
съобщава незабавно по телефон, факс или
електронна поща всички необходими данни на
съответната ОДБХ за провеждане на съвместно
проучване на място.
Чл. 9. След установяване на причините,
довели до възникване на взрив от хранително
заболяване, членовете на медицинския екип, в
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рамките на своята компетентност, предписват
съответните профилактични, противоепидемични и други мерки.
Раздел ІV
Ред за вземане на проби от храни и от производствена среда при взрив от хранително
заболяване
Чл. 10. Проби от храни (или остатъци от
тях), консумирани 24 – 48 часа преди началото
на болестните симптоми, се вземат в съответствие с методите за вземане на проби съгласно
Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от
15 ноември 2005 г. относно микробиологични
критерии за храните (обн. ОВ, специално българско издание, глава 13, том 51) и Наредба
№ 22 от 2003 г. за условията и реда за вземане
на проби от храни (ДВ, бр. 93 от 2003 г.).
Чл. 11. (1) Проби от производствената среда
се вземат от:
1. оборудване, съоръжения, инвентар и
работни площи с голяма повърхност (работни
маси, плотове, ленти, улеи, тави и други съдове
с големи размери);
2. дребен инвентар (съдове и прибори в общественото хранене, потребителски опаковки,
специални прибори и техника);
3. тръбни системи;
4. резервоари и други съоръжения за съхранение на полуфабрикати и готови хранителни
продукти;
5. ръце на персонала, зает в производствения
процес, работно облекло (престилки, ръкавици
и др.);
6. други предмети и съоръжения.
(2) Редът за вземане на проби от производствената среда е посочен в приложение № 4.
Раздел V
Регистрация на взрив от хранително заболяване
Чл. 12. (1) Бързите известия за случаи на
хранително заболяване или смъртни случаи от
хранително заболяване се получават, регистрират и съхраняват в РЗИ, на територията на която
е възникнал взривът от хранително заболяване.
(2) Взривовете от хранителни заболявания
се вписват в регистър по образец съгласно
приложение № 5.
Чл. 13. В срок пет работни дни след приключване на епидемиологичното проучване и
диагностичните процедури за всеки регистриран
взрив от хранително заболяване ОДБХ изпраща
в РЗИ копие на всички документи, издадени от
ОДБХ по време на епидемиологичното проучване, и информация за предприетите мерки.
Чл. 14. (1) Регионалните здравни инспекции
в седемдневен срок след приключване на взрива
изпращат в Министерството на здравеопазването картата за епидемиологично проучване,
писмен епидемиологичен анализ, съдържащ
данни, непосочени в картата, и информация за
предприетите противоепидемични мерки, както
и мерките, предприети от съответната ОДБХ.
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(2) Регионалните здравни инспекции ежегодно до края на януари на следващата година
изпращат в Министерството на здравеопазването
и НЦОЗА справка съгласно приложение № 6
за всички взривове от хранителни заболявания,
възникнали през предходната година.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Хранително заболяване“ е заболяване,
обикновено инфекциозно или токсично по
природа, причинено от причинители, които
постъпват в организма чрез консумация на
храна и вода.
2. „Взрив от хранително заболяване“ е инцидент, при който две и повече лица страдат
от едно и също заболяване, последвало след
консумация на една и съща храна, и епидемиологичните данни сочат храната като причина
(фактор) на заболяването.
3. „Смивове“ са проби промивна течност от
машини, съоръжения, тръбни системи и съдове,
предназначени за съхранение и транспорт на
хранителни продукти.
4. „Отривки“ са проби от изследваните
обекти, взети посредством отриване на повърхностите със стерилни тампони. Тампоните
се монтират върху пръчици от неръждаема
стоманена тел или друг материал, подходящ
за стерилизация.
5. „Стърготини“ са проби от остърган повърхностен слой на различни предмети и повърхнос
ти от инвентари и се използват при насочено
изследване на определени микроорганизми,
обикновено по епидемиологични показания.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 60, ал. 7 от Закона за здравето.
Министър: Стефан Константинов
Приложение № 1
към чл. 3, т. 1
Списък на етиологичните причинители на хранителни заболявания с кодовете им по класификацията на СЗО
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105010 E.coli (EPEC)

400000 Токсични животни

105020 E.coli (ETEC)

401000 Риби

105030 E.coli (EIEC)

402000 Мекотели

105040 E.coli
(EHEC/0157:H)

500000 Токсични
растения

106000 Francisella sp.

501000 Гъби

106010 F. Tularensis

501000 Amanita toxin

107000 Listeria sp.

590000 Други растителни токсини

107010 L. monocytogenes 600000 Микотоксини
108000 Mycobacterium
sp.

601000 Афлатоксини

108010 M. bois

690000 Други микотоксини

109000 Salmonella sp.

700000 Токсични остатъци

119990 S. typhi и S.
paratiphi

701000 Остатъци
от медикаментозно
третиране на
животни

120000 Shigella sp.
120010 Sigella
dysenteriae

701100 Хемотерапевтични агенти

120020 Sigella flexneri

701110 Антибиотици

120030 Sigella boydii

701120 Сулфонамиди

120040 Sigella sonnei

701130 Антипаразитни препарати

130000 Staphylococcus
sp.

701200 Хормони

130010 S. Aureus

701900 Други ветеринарни препарати

140000 Streptococcus sp. 702000 Замърсители
на околната
среда
140010 S. Faecalis

702100 Тежки метали

150000 Vibrio sp.

702200 Продукти за
растителна
защита (ПРЗ)

101020 Bacillus anthracis 290000 Други паразити

150010 V. cholerae

702210 Органохлорни ПРЗ

102000 Brucella sp.

300000 Вируси, рикетсии

150020 V.
702220 ОрганофоParahaemolyticus
сфорни ПРЗ

103000 Campylobacter
sp.

302000 Hepatitis A
virus

160000 Yersinia sp.

702290 Други ПРЗ

160010 Y. enterocolitica

104010 Clostridium
botulinum

303000 Rotavirus

703000 Други химични вещества

104020 Clostridium
perfringens

304000 Norwalk v/
small r.st

189000 2 и повече бактерии

800000 Агенти от
други групи

105000 Escherichia coli

390000 Други вируси

190000 Други бактерии

900000 Неизвестен
агент

101000 Bacillus sp.

200000 Parasites,
Protozoa

101010 Bacillus cereus

208000 Trichinella

С Т Р.
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Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
ДО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА
ИНСПЕКЦИЯ – гр. ....................................
БЪРЗО ИЗВЕСТИЕ
за случай на хранително заболяване или смъртен случай от хранително заболяване
Предварителна диагноза ..............................................................................................................................
Име, презиме, фамилия ...............................................................................................................................
М/Ж ...............................................................................................................................................................
Дата на раждане ...........................................................................................................................................
Навършени години ........................................................................................................................................
Местоживеене, гр./с. ....................................................................................................................................
Адрес ..............................................................................................................................................................
Професия .......................................................................................................................................................
Месторабота ...................................................................................................................................................
Дата на последно посещение в колектива ................................................................................................
Заболял: дата: ................................................................................................................................................
Населено място .............................................................................................................................................
Преглед за първи път по повод заболяването: дата: ................................................................................
Населено място .............................................................................................................................................
Лечебно заведение ........................................................................................................................................
Първоначална диагноза ...............................................................................................................................
Контакт с болен със същата диагноза:
ДА Име на болния .......................................................................................................................................
Дата на контакта ..........................................................................................................................................
НЕ
Брой контактни на този болен:
В дома ............................................................................................................................................................
В колектива ...................................................................................................................................................
Болният е:
оставен в дома си .........................................................................................................................................
хоспитализиран в .................................................... дата: ...........................................................................
починал в.................................................................. дата: ...........................................................................
Уточнена диагноза ........................................................................................................................................
Лечебно заведение..........................................................................................................................................
Дата: ...............................................................................................................................................................
Потвърждаване на диагнозата, резултати:
А. Изследване, резултат ...............................................................................................................................
Б. Патологоанатомично ...............................................................................................................................
ИЗПРАЩА:
Открил заболяването: ...................................................................................................................................
......................................................................................................................................................... ................
(име, фамилия и длъжност)

Лечебно заведение: .......................................................................................................................................
Адрес: .............................................................................................................................................................
Дата: .......................................... Подпис: .............................................................................................................
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Приложение № 3
към чл. 7, ал. 3
Карта за извършено епидемиологично проучване на взрив
от хранително заболяване
Взрив №…....../дата
Извършил разследването:
Име ....................................................................................., длъжност ............................................................
Адрес .................................................................................., тел.: .........................................................................
________________________________________________________________________________________________
Място на инцидента:
Град/село ………...........................………, община …................……………………, област ....................………………………..,
ул. .................................................................... № ................................................................................................
а) домакинство

  

б) заведение за общ. хранене

  

уточни вида му .....................................................................

в) стол

  

уточни какъв .......................................................................

г) закупена храна

  

уточни вида на магазина .....................................................

д) лечебно заведение

  

уточни вида му ......................................................................

е) социално заведение

  

уточни какво .........................................................................

ж) училище, детско заведение

  

уточни вида му .....................................................................

з) къмпинг

  

уточни ...................................................................................

и) други

  

уточни ...............................................................................

Причинител: ............................................................................................................................................................
Код:      
Доказан: (да/не)  Предполагаем: (да/не) 
Брой на лицата:
По възраст

Заболели

Хоспитализирани

Починали

Контактни

М Ж

М Ж

М Ж

М Ж

под 1 г.

....

....

....

....

1 – 5 г.

....

....

....

....

6 – 18 г.

....

....

....

....

19 – 29 г.

....

....

....

....

30 – 39 г.

....

....

....

....

40 – 49 г.

....

....

....

....

50 – 59 г.

....

....

....

....

над 60 г.

....

....

....

....

Общо

....

....

....

....

Начало (дата):
Първи случай:   /  /  последен случай:   /  / 
Инкубационен период: часове  дни 
Продължителност на заболяването: дни 
Храна, за която има съмнение, че е причина за възникване на хранителното заболяване
Код:      

С Т Р.
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Потвърден:
Лабораторно: (да/не)  епидемиологично: (да/не) 
Търговско наименование на хранителния продукт: ………..............................………………………………......................
Производител: ........................................................................................................................................................
Партида: ..................................................................................................................................................................
Начин на продажба: ...............................................................................................................................................
Начин на сервиране: ...............................................................................................................................................
Вид технологична обработка на храната
Код:  
Начин на съхранение на храната .........................................................................................................................
Време и температура на съхранение на храната между приготвянето и сервирането є:
Време (в часове): ..................................................... Температура (в °С): ..........................................................
Място на съхранение на храната: .........................................................................................................................
Други обстоятелства: ..............................................................................................................................................
Мястото, където храната е била замърсена
Код:   
Дата и място, където съмнителната храна е била консумирана:
Дата:

а)   /  / 

Място: код:   

б)   /  / 
(ако храната е била консумирана по време на пътуване): вид на превозното средство
Код:   
Фактори, допринесли за възникването на взрив от хранително заболяване:
а) код:   б) код:  
Други: .........................................................................................................................................................................
Забележка. В случай че има повече от два фактора, да се изброят всички, но да се кодират само
двата най-важни.
..................................................................................................................................................................................
Взети мерки: а) код:    б) код:   
Други: .....................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
Забележка. В случай че са взети повече от две мерки, да се посочат всички, но да се кодират само
двете най-главни.
Ръководител на медицинския екип:
(име и подпис)

Кодове на храните:
Код:
010 000

Мляко

060 800

Телешко

130 000

Мазнини, раст. масла без 04

061 500

Свинско

020 000

Млечни продукти без 03 и 04

062 200

Агнешко

030 000

Сирена и кашкавали

063 500

Пилешко

040 000

Краве масло

063 800

Патешко

050 000

Яйца и яйчни продукти

063 900

Други птици

060 000

Месо

070 000

Месни продукти без 08

060 100

Говеждо
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080 000

Колбаси

200 400

Месни салати

100 000

Риба

200 500

Рибни салати

110 000

Рибни продукти

200 800

Картофена салата

120 000

Миди, скариди, раци и т. н.

210 000

Сладкарски изделия, кремове

140 000

Супи и сосове без 20

220 000

Макаронени изделия

170 000

Хляб, бисквити

250 000

Пресни зеленчуци

180 000

Захарни изделия

270 000

Продукти от гъби

200 000

Майонези, майонезни сосове

Кодове за вида на технологичната обработка на храната:
Код:
1

Стерилизиране

7

Концентриране

2

Пастьоризация

8

Замразяване

3

Варене

9

Охлаждане

4

Печене на фурна

10

Сушене

5

Пържене

11

Осоляване в саламура

6

Печене на скара

12

Химично консервиране

Кодове на местата, където храната е била замърсена:
Код:
100

Заведение за обществено хранене

310

Домакинство

110

Стол

330

Къмпинг

120

Магазин

410

При транспортиране

130

Автомат за продажба на храни

420

Съхранение в склад

140

Търговия на открито

600

Предприятие производител

150

Училище, детско заведение

900

Други

160

Лечебно заведение

990

Неизвестно

170

Социално заведение

Кодове за мястото на инцидента:
Код:
100

Заведение за обществено хранене

110

Стол

120

Магазин

150

Училище, детско заведение

160

Лечебно заведение

170

Социално заведение

310

Домакинство

330

Къмпинг

900

Други

Кодове на превозните средства, когато храната е консумирана по време на път:
Код:
220

Самолет

230

Влак

С Т Р.
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240

Кораб

250

Автобус

900

Други
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Кодове на факторите, допринесли за възникване на взрив от хранително заболяване:
Код:
01

Неправилно хладилно съхранение

02

Неправилно съхранение на топлите ястия

03

Приготвяне на храната дълго време преди сервирането є

04

Неправилно охлаждане на храната след приготвянето є

05

Неправилно повторно затопляне на ястията

06

Използване на замърсена суровина

07

Замърсяване на храната от хранителен работник заразоносител

08

Замърсена работна среда

09

Нарушена технология на приготвяне

10

Неправилно съхранение

11

Неправилно размразяване

12

Приготвяне на големи количества храна, без да са осигурени условия
за правилното им съхранение

13

Предлагане на останали количества храни

14

Консумиране на храни в сурово състояние

15

Здравно неосвидетелствани хранителни работници

16

Замърсяване от кръстосване на производствените процеси

17

Неспазване на добрата производствена практика

18

Недостатъчно почистване и дезинфекция

19

Неотговарящ на хигиенните изисквания обект

20

Неразрешена търговия на открито

Кодове на предприетите мерки:
Код:
01

Изолиране на заболелите

02

Крайна дезинфекция

03

Издирване на контактните

04

Специфично лечение

05

Проверка на обекта

06

Затваряне на обекта

07

Изследване на персонала на обекта

08

Поставяне под възбрана на хранителни продукти

09
10

Количество и вид на унищожени суровини и храни
Налагане на санкции за хигиенни нарушения

90

Други (да се уточнят)
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Приложение № 4
към чл. 11, ал. 2
Ред за вземане на проби от производствената
среда
1. Вземането на смивове от:
1.1. изходящи отвори, кранове, шлангове и др.
се извършва след измиването и дезинфекцията на
машините, съоръженията, резервоарите, тръбните
системи и след последващо обилно промиване
от дезинфекционните разтвори с питейна вода;
последните струи промивна вода се събират в
количество 50 cm3 в стерилни колби, отворите
на които предварително са измити отвън със
стерилна питейна вода и обгорени на пламъка
на спиртна лампа;
1.2. вътрешната повърхност от съдове и потребителски опаковки се извършва по следния
начин: 25 cm3 стерилна питейна вода се налива
в изследваните опаковки и съдове; внимателно с
въртеливи движения се изплаква вътрешната им
повърхност; при спазване на правилата на асептиката водата се прехвърля в подходящ стерилeн
лабораторен съд, в който пробите се транспортират
до лабораторията; за изследване на по-големи съдове с обем над 1 литър промиването се извършва
с 50 cm3 стерилна питейна вода.
2. Вземането на отривки:
2.1. предназначени за количествено определяне
степента на замърсяване на производствената среда,
се извършва по следния начин: стерилните памучни
тампони се монтират в гумените запушалки на
епруветката така, че тампонът да достига почти
до дъното на епруветката, в която предварително са поставени 2 cm3 стерилна питейна вода; в
хранителния обект при спазване на правилата на
асептиката тампоните, навлажнени в стерилна вода
се изцеждат внимателно върху вътрешната повърхност на стената на епруветката, след което с тях
внимателно се обтрива изследваната повърхност:
2.1.1. за изследване на предмети с голяма повърхност се прилагат шаблон-квадрати (с размери
5/5 см или 25 см2), които са изработени от неръж-
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даема ламарина и предварително стерилизирани в
лабораторията; налагат се последователно върху 4
места от изследваната повърхност с цел да бъдат
обхванати общо 100 cm2, като ограничените от тях
площи се обтриват с един и същи стерилен тампон; след това тампонът се връща в епруветката и
взетата проба се транспортира до лабораторията;
2.1.2. при вземане на проби от предмети с малка или нестерилна повърхност (лъжици, черпаци,
вътрешна повърхност на измити чинии, вътрешна
повърхност на измити чаши и 2 cm от външната
под ръба на чашата, други предмети и дребен
инвентар, също ръце на персонала и елементи
на работното облекло) със стерилния тампон се
обтрива цялата изследвана повърхност, след което
тампонът се връща в епруветката и взетата проба
се транспортира до лабораторията;
2.2. предназначени за качествено определяне
наличието на патогенни и условно патогенни микроорганизми в производствената среда, се извършва
по следния начин: подготвят се стерилни памучни
тампони; отделно се приготвят епруветки с течни
обогатителни среди, предназначени за изолиране
на съответните микроорганизми; в хранителния
обект при спазване на правилата на асептиката
стерилните тампони се изваждат от пликовете и
се навлажняват в епруветката със съответната
обогатителна среда; изследваните повърхности
внимателно се обтриват с тампона, след което той
се връща в епруветката, многократно се промива в
средата, изцежда се върху вътрешната повърхност
на стената на епруветката и се отстранява; така
взетата проба се транспортира до лабораторията.
3. Вземането на стърготини се извършва по
следния начин: с предварително стерилизиран нож
се изстъргва внимателно изследваната повърхност;
с помощта на подходящ инструментариум (шпатула, плосък нож и др.) стърготините се събират
стерилно в подходящ стерилен лабораторен съд
и пробите се транспортират до лабораторията;
посяват се в течни обогатителни среди.

Приложение № 5
към чл. 12, ал. 2
Регистър на взривове от хранителни заболявания
№
Дата на въз- НасеМясто
по
никване на
лено
(обект), където е
ред взрива от хра- място възникнал взринително забовът от хранително
ляване
заболяване

Брой заболели, от
тях деца до
18-годишна
възраст

Брой
хоспитализирани

Брой
починали

Лабораторно доказан
етиологичен причинител

Доказан
фактор за
предаване
на заболяването

С Т Р.

68

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

Приложение № 6
към чл. 14, ал. 2
Обекти

Брой
на
взривовете

Брой
на заболелите

1

2

3

От Общ брой
От тях взривове от микробен произход
тях на взриво- всичв това число от:
повете, поко
сал- стаешетри- дру- неизчитвърдени
мо- фирихия
хи- ги веснали лабораторнел- локоли нела
тен
но
ни коки
4

5

6

7

8

9

10

11

12

1. Предприятия за производство на храни
2. Заведения за обществено хранене, от тях
2.1. Столове
2.2. Хранителни блокове
в детски и учебно-възпитателни заведения
2.3. Други
3. Обекти за търговия
с храни
4. Домакинства
5. Други
ВСИЧКО
Брой на взривовете вследствие употребата на:
1. Риба и рибни продукти
2. Мляко и млечни произведения
3. Месо и месни произведения
4. Сладкарски изделия
5. Яйца и яйчни продукти
6. Консерви
7. Други хранителни продукти
8. Неизяснени
12539

НАРЕДБА № 10
от 17 ноември 2011 г.

за условията и реда за лечение с неразрешени
за употреба в Република България лекарствени продукти, както и за условията и реда за
включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина
Раздел I
Oбщи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за:
1. лечение на конкретен пациент с нераз
решени за употреба в Република България
лекарствени продукти, доставени по специална

поръчка на лечебно заведение за болнична
помощ;
2. включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от списъка
по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).
(2) По реда на тази наредба могат да се
предписват само лекарствени продукти, които
се отпускат по лекарско предписание в страната,
в която са разрешени за употреба.
(3) Не се разрешава доставка по реда на
тази наредба на неразрешени за употреба
лекарствени продукти, ако в страната има
разрешен зa употреба лекарствен продукт за
същото заболяване или индикации, със същото
международно непатентно наименование (INN),
вид на лекарствената форма и количество на
активното вещество в дозова единица.
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Чл. 2. (1) Лекарствени продукти по чл. 1,
т. 1 могат да се предписват, ако са разрешени
за употреба в други държави и лечението с
разрешените за употреба в Република България лекарствени продукти е невъзможно или
е без резултат.
(2) Лекарствени продукти по чл. 1, т. 2 могат
да се предписват, ако са разрешени за употреба
в Република България и в държава – членка на
Европейския съюз, не се разпространяват на
българския пазар и лечението на съответното
заболяване е без алтернатива в Република
България.
Чл. 3. (1) Лечебните заведения за болнична
помощ могат да се снабдяват с лекарствени
продукти по чл. 1 и когато са осигурени в изпълнение на действащи в страната международни
и национални програми или от международна
организация, която единствена може да осигури
съответния продукт.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 могат да се
снабдяват с лекарствени продукти по чл. 1 от
всеки търговец на едро с лекарствени продукти,
притежаващ разрешение за търговия на едро,
получено по реда на глава девета от ЗЛПХМ.
(3) Доставката на лекарствените продукти се
урежда от ръководителя на лечебното заведение.
Раздел ІІ
Предписване и получаване на неразрешени за
употреба лекарствени продукти
Чл. 4. (1) Неразрешени за употреба лекарствени продукти могат да се предписват
от комисия от трима лекари от съответното
лечебно заведение за болнична помощ, поне
един от които е с призната специалност по
профила на заболяването.
(2) Ръководителят на лечебното заведение за
болнична помощ определя със заповед състава
на комисията по ал. 1.
Чл. 5. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 предписва неразрешен за употреба лекарствен продукт
за конкретен пациент с протокол съгласно
приложение № 1.
(2) Към протокола се прилага писмено
информирано съгласие на пациента (родител,
настойник), получено по реда на чл. 87 – 89
от Закона за здравето, че е съгласен да бъде
лекуван със съответния неразрешен за употреба
лекарствен продукт.
(3) Комисията определя необходимите
количества от лекарствения продукт според
продължителността на лечението на пациента,
но не повече от терапевтичната доза за тримесечно лечение.
(4) При необходимост от продължаване на
лечението за повече от три месеца се съставя
нов протокол по реда на този раздел.
Чл. 6. (1) Комисията по чл. 4, ал. 1 може
да вземе решение за осигуряване на неразрешени за употреба лекарствени продукти, които
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да са на разположение в лечебното заведение
при необходимост от прилагане на конкретен
пациент с протокол съгласно приложение № 2.
(2) Комисията определя необходимите количества лекарствени продукти за определен
период от време съобразно профила на лечебното заведение, но за не повече от три месеца.
(3) При необходимост от лекарствени продукти за повече от три месеца се съставя нов
протокол по реда на този раздел.
(4) Прилагането на лекарствени продукти,
осигурени по реда на ал. 1 – 3, се извършва
след писмено информирано съгласие на пациента (родител, настойник), получено по реда на
чл. 87 – 89 от Закона за здравето, че е съгласен
да бъде лекуван със съответния неразрешен за
употреба лекарствен продукт.
Чл. 7. (1) Протоколите по чл. 5, ал. 1 и по
чл. 6, ал. 1 се изготвят в три екземпляра и се
утвърждават от ръководителя на лечебното
заведение. Единият екземпляр се съхранява
в лечебното заведение, вторият екземпляр се
изпраща на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ), а третият екземпляр е предназначен за пациента, съответно за аптеката на
лечебното заведение.
(2) Копие от протокола се прилага и към
досието на пациента.
Чл. 8. (1) Изпълнителната агенция по лекарствата съгласува протоколите в 7-дневен
срок от получаването им и информира лицата,
които ще осъществят доставката, или прави
мотивиран отказ.
(2) Изпълнителната агенция по лекарствата
прави мотивиран отказ, ако формата на протоколите или лекарствените продукти не отговарят
на изискванията на наредбата.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(4) Протоколите по чл. 5, ал. 1 и по чл. 6,
ал. 1 са валидни за срок три месеца.
Чл. 9. Изпълнителната агенция по лекарствата води списък на съгласуваните протоколи за доставка на неразрешени за употреба
лекарствени продукти.
Чл. 10. (1) Лечебното заведение, издало
протокола за лечение с неразрешен за употреба лекарствен продукт, получава и съхранява
лекарствения продукт в аптеката на лечебното
заведение.
(2) В случаите по чл. 5, ал. 1 пациентът
получава описания в протокола лекарствен
продукт от аптеката на лечебното заведение.
Получаването на лекарствения продукт се
вписва в екземпляра от протокола, който се
съхранява в лечебното заведение.
(3) В случаите по чл. 6, ал. 1 отпускането и
прилагането на лекарствения продукт на всеки
конкретен пациент се вписва в екземпляра от
протокола, който се съхранява в лечебното
заведение.
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Чл. 11. Когато предписан за конкретен
пациент неразрешен лекарствен продукт не е
използван за лечението му, той може да бъде
използван за лечението на друг пациент след
предписването му по реда на този раздел.
Чл. 12. При доставката на неразрешени
лекарствени продукти търговецът на едро
предоставя на аптеката партиден сертификат
за качество, съответно сертификат за освобождаване на партидата на лекарствения продукт.
Чл. 13. При предписване, получаване и доставка на неразрешени лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества, се спазват
изискванията на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите.
Чл. 14. За изпълнение на задълженията по
чл. 183 ЗЛПХМ ръководителят на лечебното
заведение, в което са издадени протоколи по
чл. 5, ал. 1 и по чл. 6, ал. 1, създава условия
за проследяване на безопасността на лекарствените продукти.
Чл. 15. Документите, свързани с отпускане
на неразрешени за употреба лекарствени продукти, се съхраняват в аптеката на лечебното
заведение за срок пет години.
Раздел III
Условия и ред за включване, промени, изключване и доставка на лекарствени продукти от
списъка по чл. 266а, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина
Чл. 16. (1) Ежегодно в срок до 28 февруари лечебните заведения за болнична помощ
предоставят на министъра на здравеопазването
предложения за лекарствените продукти, които да бъдат включени в списъка по чл. 266а,
ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина.
(2) Постъпилите предложения се предоставят на националния консултант по профила на
заболяването и на ИАЛ за становища относно
съответствието им с изискванията по чл. 266а,
ал. 1 ЗЛПХМ.
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(3) Националният консултант и ИАЛ дават
становища в срок един месец.
(4) Лекарствените продукти, които отговарят
на изискванията по чл. 266а, ал. 1, се включват
в списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, който се
утвърждава от министъра на здравеопазването и се публикува на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването ежегодно
в срок до 1 май.
(5) Списъкът по ал. 3 има действие до утвърждаването на нов списък.
(6) Промени или изключване на лекарствени
продукти от списъка по чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ
се правят при настъпване на промяна в обстоятелствата по изготвянето му по реда на ал. 2
и 3 и се публикуват на интернет страницата на
Министерството на здравеопазването.
Чл. 17. Предписването, получаването и доставката на лекарствени продукти от списъка по
чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ се извършват по реда
на раздел II, като не се прилага чл. 5, ал. 2.
Допълнителна разпоредба
§ 1. „Лекарствен продукт, който не се разпространява на българския пазар“ е лекарствен
продукт, за който:
1. е подадено уведомление по чл. 54, ал. 2 – 4
ЗЛПХМ, или
2. няма решение на Комисията по цени и
реимбурсиране за утвърждаване или регистриране на цена.
Заключителна разпоредба
§ 2. Тази наредба се издава на основание
чл. 9 и чл. 266а, ал. 4 и 5 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и
отменя Наредба № 2 от 2001 г. за условията и
реда за лечение с неразрешени за употреба в
Република България лекарствени продукти (обн.,
ДВ, бр. 6 от 2001 г.; доп., бр. 20 от 2001 г.).
Министър: Стефан Константинов
Приложение № 1
към чл. 5, ал. 1

От ............................................................................................................................................................................
(лечебно заведение, адрес)

ПРОТОКОЛ
за предписване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по
чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ
1. Име, презиме, фамилия и длъжност на лекарите, издаващи протокола:
а) ..............................................................................................................................................................................
б) ............................................................................................................................................................................
в) ...............................................................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия на пациента)

..................................................................................................................................................................................
(възраст, точен адрес, телефон за връзка)
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3. Кратка анамнеза и статус:................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
4. Диагноза:...............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Провеждано досега лечение:............................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
6. Изписването на лекарствения продукт се налага поради:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
7. Предписва се:
....................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
(търговско наименование на лекарствения продукт, вид на лекарствената форма и количество на активното
вещество в дозова единица, количество в една опаковка)

...............................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(международно непатентно наименование на активното вещество)

8. Необходимо количество:....................................................................................................................................
(брой опаковки, с цифри и думи)

9. Лице, коeто ще осъществи доставката на лекарствения продукт:
……………………………………………………………………………………………...........................................................................…………….
(име, адрес, телефон)

Комисия:
1.

..................................................................................................................................................................
(подпис)

2.

.....................................................................................................................................................................
(подпис)

3.

......................................................................................................................................................................
(подпис)

Утвърждавам: .......................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на лечебното заведение)

Подпис:
Печат:
Отпуснато количество: ..............................................................................................................................................
Отпуснал: .................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност)

Подпис:
Получил:................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, данни л.к. №)

Подпис:

Дата:
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Приложение № 2
към чл. 6, ал. 1
От ...........................................................................................................................................................................
(лечебно заведение, адрес)

ПРОТОКОЛ
за осигуряване на неразрешен за употреба лекарствен продукт/лекарствен продукт от списъка по
чл. 266а, ал. 2 ЗЛПХМ, който да бъде на разположение в лечебното заведение при необходимост от
прилагане на конкретен пациент
1. Име, презиме, фамилия и длъжност на лекарите, издаващи протокола:
а) ...........................................................................................................................................................................
б) ..............................................................................................................................................................................
в) ...........................................................................................................................................................................
2. Обосновка на необходимостта от доставка на съответния лекарствен продукт, количествата и периодът, за който се отнасят с оглед профила на лечебното заведение.
.................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. Използвани алтернативи досега:
..................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
4. Изписването на лекарствения продукт се налага поради:
...............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
5. Предписва се:
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
(търговско наименование на лекарствения продукт, вид на лекарствената форма и количество на
активното вещество в дозова единица, количество в една опаковка)

................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
(международно непатентно наименование на активното вещество)

6. Необходимо количество за периода: ............................................................................................................
(брой опаковки, с цифри и думи)

7. Лице, коeто ще извърши доставката на лекарствения продукт:
…………………….........................................................................…………………………………………………………………………………….
(име, адрес, телефон)
Комисия:
1. ..................................................................................................................................................................
(подпис)
2. .....................................................................................................................................................................
(подпис)
3. ......................................................................................................................................................................
(подпис)
Утвърждавам: ........................................................................................................................................................
(трите имена на ръководителя на лечебното заведение)
Подпис:
Печат:
Име и фамилия на пациента, на който е приложен лекарственият продукт: ……..........................………………
Отпуснато количество:..............................................................................................................................................
Отпуснал:.................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност)

Подпис:
12538
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НАРЕДБА № 11
от 17 ноември 2011 г.

за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не
са използвани за създаване на потомство, на
научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и
лечебни цели
Чл. 1. С тази наредба се урежда редът за
предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди
и оплодени яйцеклетки, наричани по нататък
„клетки“, които не са използвани за създаване
на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински,
научни и лечебни цели.
Чл. 2. (1) Kлетките могат да се предоставят за медицински и научни цели, когато не
е възможно използването им за създаване на
потомство поради някоя от следните причини:
1. съществува риск от пренасяне на транс
мисивни инфекции или други заболявания на
реципиента;
2. настъпило е увреждане на клетките поради неправилно вземане, поставяне, обработка, съхраняване, опаковане, етикетиране или
транспортиране;
3. извършена е експертиза на клетките, доказваща негодност за създаване на потомство;
4. клетките не отговарят на изискванията на
медицински стандарт за асистирана репродукция
за създаване на потомство;
5. материалите и продуктите, влизащи в
контакт с клетките, не отговарят на изискванията на медицинския стандарт за асистирана
репродукция;
6. настъпили са сериозни нежелани реакции
или сериозни инциденти с използваните от
същия донор клетки;
7. налице са основания за блокиране и
изтегляне съгласно медицинския стандарт за
асистирана репродукция.
(2) В случаите по ал. 1, т. 2 – 5 и 7 клетките
могат да се предоставят и за лечебни цели,
включително за производство на биопродукти,
лекарствени продукти и медицински изделия.
(3) Освен в случаите по ал. 1 и 2 клетките
могат да се предоставят за медицински, научни и лечебни цели и по изрично желание на
донорите.
Чл. 3. (1) Невъзможността за използване
на клетките за създаване на потомство се
удостоверява от определеното със заповед на
ръководителя на лечебното заведение отговорно
лице за дейностите по асистирана репродукция
съгласно т. 2.1, раздел III от приложение № 1
на Наредба № 28 от 2007 г. за дейности по
асистирана репродукция (ДВ, бр. 37 от 2007 г.).
(2) Отговорното лице по ал. 1 попълва в два
екземпляра удостоверение по образец съгласно
приложението.
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(3) Удостоверението се подписва и от ръководителя на лечебното заведение.
(4) Един екземпляр се съхранява в лечебното заведение и един екземпляр се изпраща
в Изпълнителната агенция по трансплантация
(ИАТ).
Чл. 4. (1) Клетките могат да се предоставят на:
1. лечебни заведения;
2. висши училища;
3. научни организации и структури.
(2) Структурите по ал. 1 подават заявление
до ИАТ за нужди от клетки, към което прилагат документ за своята регистрация и дейност.
(3) В заявлението по ал. 2 се посочват точният вид и количество на клетките, както и за
какви цели са необходими.
Чл. 5. (1) Яйцеклетки и сперматозоиди могат
да се ползват по реда на тази наредба само
при дадено изрично писмено информирано
съгласие от донора.
(2) Оплодени яйцеклетки могат да се ползват по реда на тази наредба само след изрично
писмено съгласие от двамата донори.
(3) Копие от съгласие по ал. 1 и 2 се предоставя заедно с удостоверението по чл. 3,
ал. 2 в ИАТ.
(4) Отговорност за информиране на лицата
по ал. 1 и 2 носи лечебното заведение, което
предоставя клетките.
Чл. 6. (1) Клетки, за които има издадено
удостоверение по чл. 3, ал. 2, се разпределят
от ИАТ, като се предоставят безвъзмездно на
структурите по чл. 4, ал. 1 с приемателнопредавателен протокол, който се подписва от
изпълнителния директор на ИАТ и от лицата,
които представляват предаващата и приемащата
структура, или от упълномощени от тях лица.
(2) В протокола по ал. 1 се описват видът и
количеството на клетките, основанието по чл. 2,
ал. 1, поради което се предоставят, на кого се
предоставят и целите, за които се предоставят.
(3) Разпределението се осъществява при
спазване на реда на подадените заявления.
(4) Структурите по чл. 4, ал. 1 могат да
използват предоставените им клетки само за
целите, описани в протокола по ал. 1.
Чл. 7. (1) Член 6 не се прилага, ако лечебното заведение, в което се съхраняват клетки
по чл. 2, ги използва за медицински, научни
или лечебни цели.
(2) В случаите по ал. 1 лечебното заведение
уведомява ИАТ, че ще използва клетки за медицински, научни или лечебни цели и прилага
удостоверение по чл. 3, ал. 2 и документите по
чл. 5, ал. 1 и 2.
Чл. 8. (1) След задоволяване на нуждите в
страната може да се осъществи износ на клетки,
които не се ползват за създаване на потомство.
(2) Износът се осъществява при условия и
по реда на чл. 37 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки.
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Чл. 9. Изпълнителната агенция по трансплантация събира информация за клетките, които
не са използвани за създаване на потомство.
Заключителни разпоредби
§ 1. Наредбата се издава на основание
чл. 134, ал. 2 от Закона за здравето.
§ 2. Контролът по спазване на наредбата се
осъществява от ИАТ.
§ 3. В Наредба № 16 от 2007 г. за условията
и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по
асистирана репродукция (обн., ДВ, бр. 38 от
2007 г.; изм., бр. 55 от 2007 г. и бр. 14 от 2011 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1 след думите „от министъра на
здравеопазването“ се добавя „или от оправомощен от него заместник-министър“.
2. В чл. 2, ал. 2 след думите „от министъра
на здравеопазването“ се добавя „или от оправомощен от него заместник-министър“.
3. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Разрешение за извършване на
дейности по асистирана репродукция, по осигуряване, използване и съхраняване на човешки
яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи се издава
след представяне на заявление до министъра
на здравеопазването, към което се прилагат:
1. данни за единния идентификационен код
на дружеството или кооперацията от търговския регистър, а за дружествата, регистрирани
в държава – членка на Европейския съюз, или
в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство – документ за актуална регистрация по националното
законодателство, издаден от компетентен орган
на съответната държава;
2. стандартните оперативни процедури, които подробно описват изпълнението на всички
дейности по асистирана репродукция, които ще
бъдат осъществявани;
3. заповедта за определяне на отговорно лице
от персонала на лечебното заведение, което:
а) организира и контролира дейностите по
вземане, поставяне, експертиза, обработка,
етикетиране и съхраняване на яйцеклетки,
сперматозоиди или зиготи;
б) контролира и носи отговорност за съобщаването, регистрирането, докладването и
предаването на информация за сериозните
нежелани реакции и сериозните инциденти и
за блокирането, изтеглянето и унищожаването
и съобщаването на сериозни нежелани реакции
и сериозни инциденти;
4. документи за платени държавни такси
по чл. 11, ал. 6 от Закона за трансплантация
на органи, тъкани и клетки, чл. 49, ал. 3 от
Закона за лечебните заведения и чл. 46 от
Закона за здравето.
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(2) Заявлението може да се подаде и по
електронен път при условията и по реда на
Закона за електронния документ и електронния
подпис и Закона за електронното управление.
(3) Заявлението по ал. 1 се подава чрез
съответната регионална здравна инспекция.
(4) В 30-дневен срок от постъпване на заявлението по ал. 1 регионалната здравна инспекция:
1. извършва проверка относно спазването на изискванията на наредбата по чл. 46,
ал. 3 от Закона за лечебните заведения и на
утвърдените медицински стандарти и издава
удостоверение – за лечебните заведения за
болнична помощ, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за
отстраняването им;
2. извършва проверка относно спазване на
здравните изисквания и издава удостоверение – за лечебните заведения за извънболнична
помощ, съответно хигиенно заключение – за
тъканните банки, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за
отстраняването им.
(5) Регионалната здравна инспекция изпраща
по служебен път искане до Изпълнителната
агенция по трансплантация за извършване на
инспекция относно съответствие с изискванията на медицинския стандарт за асистирана
репродукция и оценка на документите по ал. 1,
т. 2 и 3.
(6) В 30-дневен срок от постъпване на искането по ал. 5 Изпълнителната агенция по
трансплантация разглежда документите по ал. 1,
т. 2 и 3 и извършва предварителна инспекция
на лечебното заведение при условията и по
реда на наредбата по чл. 39а, ал. 3 от Закона
за трансплантация на органи, тъкани и клетки за оценка на съответствието на лечебното
заведение с изискванията на медицинския
стандарт за асистирана репродукция и издава
удостоверение, а при установени несъответствия дава предписания и определя срок за
отстраняването им.
(7) Инспекцията по ал. 6 се провежда от
компетентни служители на ИАТ, определени
със заповед на изпълнителния директор, и
включва оценка на оборудването, материалите,
квалификацията на персонала, организационната готовност за осъществяване на съответните
дейности.
(8) Лицата по ал. 7 изготвят доклад, който
представят на изпълнителния директор на ИАТ в
срок до 7 дни след приключване на инспекцията.
(9) Докладът по ал. 8 съдържа оценка на
обстоятелствата по ал. 6 и 7 относно съответствието им с изискванията на медицинския
стандарт по асистирана репродукция.
(10) В едноседмичен срок от изтичането на
сроковете по ал. 4 и 6 регионалната здравна
инспекция изпраща на министъра на здравеопазването документите по ал. 1, 4 и 6.“
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4. В чл. 4, ал. 1 след думите „министърът
на здравеопазването“ се добавя „или от оправомощен от него заместник-министър“.
5. В чл. 5:
а) алинея 2 се изменя така:
„(2) Информацията по ал. 1 може да се
подаде и по електронен път при условията и
по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис и Закона за електронното
управление.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3.
6. В чл. 6, ал. 1 думите „т. 2“ се заменят с
„ал. 6“.
7. Членове 7 и 8 се отменят.
Министър: Стефан Константинов
Приложение
към чл. 3, ал. 2
До
Изпълнителния директор на
Изпълнителната агенция по
трансплантация
Удостоверение
от ……………………………………………………………………………..
(наименование на лечебното заведение)
……………………………………………………………………………....……
(трите имена на ръководителя на лечебното
заведение)
…………………………………………………………………………....………
(трите имена на отговорното лице)
Удостоверявам, че долуизброените клетки:
……………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………..…………………,
(описание на клетките по вид и количество, УИН)
взети от ………………………………………...………………………,
(трите имена и ЕГН на донора)
не могат да се използват за създаване на потомство
поради следните причини съгласно чл. 2, ал. 1:
……………………………………………………………………………………
………..…………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………
Прилагам копие на информирано съгласие от
донора (донорите).
Дата: ……..

12540

.....................................…………………...
(име и подпис на отговорното лице)
……......................................……………...
(име и подпис на ръководителя на
лечебното заведение)
…......................................………………...
(печат на лечебното заведение)
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 8 от 2006 г. за капиталовата адекватност
на кредитните институции (обн., ДВ, бр. 106
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 62 от 2007 г., бр. 38
от 2008 г., бр. 21 от 2009 г., бр. 20, 85 и 102
от 2010 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 6 се създава т. 5:
„5. корекциите на стойността на инструментите, извършени при тяхната оценка съгласно
чл. 17 и 18.“
§ 2. В чл. 3а, ал. 1, т. 2 думите „Комитета
на европейските банкови надзорни органи“
се заменят с „Европейския банков орган“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1, т. 7 накрая се поставя
запетая и се добавя „включително когато са
част от търговския портфейл“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В т. 2 думите „и сетълмент риск“ се
заличават.
2. В т. 3 след думата „контрагента“ се добавя „и сетълмент риск“.
§ 5. В чл. 11, ал. 1, т. 10 думите „ал. 1“ се
заменят с „ал. 2“.
§ 6. В чл. 12 се създава ал. 6:
„(6) Изискванията на чл. 14 – 18 се прилагат и към позициите на банката, които са
оценени по справедлива стойност и включени
в банковия портфейл.“
§ 7. В чл. 14, т. 1 след думата „уместност“
се добавя „насоки за използването на ненаблюдаеми данни, отразяващи допусканията
на банката какво биха използвали пазарните
участници при ценообразуването на позицията,“.
§ 8. В чл. 15, ал. 1 се създава изречение
второ:
„Банката използва този метод винаги, когато е възможно.“
§ 9. В чл. 16 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 в изречение първо след думата
„използва“ се добавя „консервативен“.
2. В ал. 2, т. 1 след думата „портфейл“ се
добавя „или други оценени по справедлива
стойност позиции“.
§ 10. Член 18 се изменя така:
„Коригиране на оценките при нисколиквидни
позиции
Чл. 18. (1) Банките разполагат с процедури
за коригиране на текущата стойност на нисколиквидните позиции вследствие на пазарни
събития или затруднения на банката (концентрация на позиции, слабо търгувани позиции).
Такива корекции, когато е необходимо, се
извършват в допълнение към промените в
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стойността на позицията, изисквани за целите на финансовата отчетност, и отразяват
неликвидността на позицията.
(2) При възникване на нисколиквидни позиции оценките се коригират, като се вземат
предвид следните фактори:
1. времеви период, необходим за пълно
хеджиране на рисковете, свързани с тези
позиции;
2. променливост и средни стойности на разликата между курсовете „купува“ и „продава“;
3. наличие на пазарни котировки, брой и
идентификация на основните пазарни участници;
4. променливост и средна стойност на търгуемите обеми, включително при пазарен шок;
5. пазарна концентрация;
6. „застаряване“ на позицията;
7. степента на използване на модела и влиянието на рисковете, свързани с него;
8. оценки от трета страна или модел.
(3) Банката извършва периодични прегледи
за уместност на корекциите.
(4) По отношение на сложни продукти,
вк лючително секюритизиращи позиции и
кредитни деривати за n-то неизпълнение, банките оценяват необходимостта от коригиране
на оценките с цел отразяване на моделния
риск, който се отнася до използването на
евентуално неточна методология за оценка,
и риска, свързан с използването на ненаблюдаеми (и евентуално неточни) параметри за
калибриране в модела за оценка.“
§ 11. В чл. 22, ал. 3, т. 1, буква „в“ думите
„в търговския портфейл“ се заменят със „за
цялостна дейност“.
§ 12. В чл. 29 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Експозиции към регионални и местни
органи на властта, деноминирани и финансирани в местната валута на съответното
централно правителство, получават рисково
тегло от 20 %.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
накрая се поставя запетая и се добавя „освен
когато е приложима ал. 1“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „ал. 2“ се заменят с „ал. 3“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 13. В чл. 41, ал. 2, т. 2 думите „ал. 1 и 2“
се заменят с „ал. 2 и 3“.
§ 14. В чл. 63, ал. 3 думите „Просрочени
експозиции, спрямо“ се заменят с „Eкспозициите в неизпълнение за“.
§ 15. В чл. 96, ал. 1 думите „периодично
се преглежда“ се заменят с „и периодичният
преглед на това отнасяне се одобрява“.
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§ 16. В чл. 102 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 след думите „в резултат от“ се
добавя „съществено“.
2. В т. 4 думите „водещи“ се заменят с
„които могат да доведат“.
§ 17. В чл.112, ал. 1 думите „по чл. 112,
ал. 1“ се заличават.
§ 18. В чл. 116, ал. 1 в изречение първо
думите „чл. 109“ се заменят с „чл. 115“.
§ 19. В чл. 117, ал. 1 в изречение първо
думите „чл. 109 и 110“ се заменят с „чл. 115
и 116“.
§ 20. В чл. 157, ал. 2 думите „по чл. 158,
ал. 1“ се заличават.
§ 21. В чл. 194 ал. 1 се изменя така:
„(1) Банка инициатор, прилагаща чл. 190,
банка спонсор или банка, която е продала
инструменти от търговския си портфейл на
дру жество със специа лна инвестиционна
цел – секюритизация, в резултат на което от
нея не се изисква да държи собствен капитал
срещу риска от тези инструменти, не може
да осигурява непряка подкрепа на инвеститорите с цел намаляване на потенциалните
или действителните им загуби.“
§ 22. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея
се създава т. 3:
„3. оценката не се базира изцяло или частично на защита с гаранции, предоставени
от самата банка.“
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато не е изпълнено изискването
по ал. 1, т. 3, банката разглежда съответната
позиция като позиция без присъдена кредитна
оценка.“
§ 23. Член 201 се изменя така:
„Припокриване на риска на базисните експозиции
Чл. 201. (1) Когато банка притежава две
или повече секюритизиращи позиции, припокриващи една и съща част от риска на
базисните експозиции, банката включва, до
размера на припокриването, частта от тази
позиция, водеща до по-високо капиталово
изискване. Банката може също да признае
такова припокриване между капиталовите
изисквания за специфичен риск за позициите
в търговския портфейл и капиталовите изисквания за позициите в банковия портфейл,
при условие че е в състояние да изчислява
и сравнява капиталовите изисквания за тези
позиции.
(2) Когато спрямо позиции, произтичащи
от програма за търговски книжа, покрити с
активи, e приложимо третирането по чл. 198,
ал. 2, банката може, след разрешение от БНБ,
да използва рисковото тегло, приложимо към
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ликвидното улеснение, за да изчисли размера
на рисково претеглената експозиция за програмата, ако е изпълнено следното:
1. ликвидното улеснение е равнопоставено
спрямо програмата и съответните позиции
се припокриват;
2. всички ценни книжа, емитирани по програмата, са покрити от ликвидни улеснения.
(3) За целите на ал. 1 „припокриване“ е налице, когато позициите, напълно или частично,
представляват еднаква експозиция към един
риск, така че за размера на припокриването
се установява една-единствена експозиция.“
§ 24. В чл. 202 след думата „секюритизираща“ се добавя „или пресекюритизираща“,
думата „таблици“ се заменя с „таблица“, а
думите „и 2“ се заличават.
§ 25. В чл. 204, ал. 3 в изречение първо
думата „увеличено“ се заменя с „умножено“.
§ 26. Член 219 се изменя така:
„Рейтингов метод
Чл. 219. (1) Рисковопретегленият размер
на секюритизиращите и пресекюритизиращите позиции с присъдени кредитни оценки
се установява чрез умножение на размера на
експозициите с коефициентите, посочени в
таблица № 4 от приложение № 6 „Секюритизация“, съответстващи на кредитното качество
на експозицията, като полученият резултат се
умножава с коефициент 1.06.
(2) Когато позицията не е пресекюритизираща, ефективният брой на секюритизиращите позиции е поне 6 и позицията е в
първостепенен транш, се прилагат рисковите
тегла от колона А, таблица 4, приложение № 6
„Секюритизация“.
(3) Когато позицията не е пресекюритизираща, ефективният брой на секюритизиращите позиции е поне 6 и позицията не е в
първостепенен транш, се прилагат рисковите
тегла от колона В, таблица 4, приложение № 6
„Секюритизация“.
(4) Когато позицията не е пресекюритизираща и ефективният брой на секюритизираните експозиции е по-малък от 6, се прилагат
рисковите тегла от колона C, на таблица 4,
приложение № 6 „Секюритизация“.
(5) Когато пресекюритизираща позиция е в
първостепенния транш и никоя от базисните
експозиции не представлява пресекюритизирана експозиция, се прилагат рисковите тегла
в колона D на таблица 4, приложение № 6
„Секюритизация“.
(6) За пресек юритизиращите позиции,
които не отговарят на условията на ал. 5,
се прилагат рисковите тегла в колона E на
таблица 4, приложение № 6 „Секюритизация“.
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(7) При определянето на подчинеността
на транша могат да не се отчитат дължимите суми по лихвени или валутни деривати,
дължими такси или други подобни плащания.
(8) Ефективният брой секюритизирани
експозиции се изчислява по формула № 1 от
приложение № 6 „Секюритизация“, като няколко на брой експозиции към един длъжник
се третират като една експозиция.
(9) Когато банката е установила дела на
най-голямата базисна експозиция в портфейла
си, броят на ефективните експозиции може да
се установи по формула № 2 от приложение
№ 6 „Секюритизация“.
(10) Наличието на кредитна защита при
използване на рейтингов метод се отчита по
реда на чл. 224.“
§ 27. В чл. 220, ал. 1 думите „7 %“ се заменят с „20 % за пресекюритизиращите позиции
и 7 % за всички останали позиции“.
§ 28. В чл. 222, ал. 2 т. 1 се отменя.
§ 29. В чл. 238, ал. 4, т. 3 накрая се поставя точка и запетая и се добавя „когато
такова прекратяване е възможно, размерът
на потенциалната бъдеща кредитна експозиция на банката е не по-голям от размера на
неполучените премии;“.
§ 30. В чл. 262 ал. 2 се отменя.
§ 31. В наименованието на чл. 272 накрая
се добавя „на ценни книжа“.
§ 32. В чл. 273 се правят следните изменения и допълнения:
1. В основния текст след изречение първо
се добавя: „Банката може да приспадне от
условната стойност на деривата промяната
в неговата пазарна стойност от началния
момент на търгуване.“
2. Точка 7 се изменя така:
„7. когато кредитен дериват за n-то неизпълнение е с присъдена външна кредитна
оценка, капиталовото изискване за специфичен
риск се изчислява въз основа на кредитната
оценка, като се прилагат, когато е приложимо,
съответните рискови тегла по реда на глава
седма „Секюритизация“.“
§ 33. В чл. 276 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) след думите „чл. 266“ се добавя „които
не са секюритизиращи“;
б) създава се изречение трето: „Капиталовите изисквания за специфичен риск на
секюритизиращите позиции се изчисляват
съгласно чл. 276б.“
2. Създава се нова ал. 5:
„(5) Банката може да ограничи резултата от произведението на рисковото тегло и
нетната позиция до максималната възможна
загуба, свързана с риска от неизпълнение. За
къса позиция това ограничение може да се

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

изчисли като промяна в стойността, дължаща
се на незабавно елиминиране на риска от
неизпълнение на емитента.“
3. Досегашните ал. 5, 6, 7 и 8 стават съответно ал. 6, 7, 8 и 9.
§ 34. Създават се чл. 276а и 276б:
„Третиране на портфейла за корелационно
търгуване
Чл. 276а. (1) Портфейлът за корелационно
търгуване се състои от секюритизиращи позиции и кредитни деривати за n-то неизпълнение, които отговарят на следните условия:
1. позициите не са пресекюритизиращи,
опции върху секюритизационни траншове или
други деривати, предоставящи непропорционален дял от приходите от секюритизационните
траншове;
2. всичк и референтни инст ру менти са
инструменти, издадени върху задължения на
едно лице, включително кредитни деривати, за
които съществува ликвиден двупосочен пазар
или обичайно търгувани индекси, базирани
на тези референтни лица.
(2) В портфейла за корелационно търгуване не се включват позиции, чиито базисни
активи са:
1. вземания, които отговарят на условията за включване в класовете експозиции по
чл. 25, ал. 1, т. 8 и 9;
2. вземания от дружество със специална
инвестиционна цел.
(3) В портфейла за корелационно търгуване
могат да се включат позиции, които не отговарят на условията по ал. 1, но които хеджират
други позиции от този портфейл, при условие
че за инструмента или базисните му активи
съществува ликвиден двупосочен пазар.
(4) Банка може да определи капиталово
изискване за специфичен риск за портфейла
за корелационно търгуване, равно на по-голямото от:
1. сумарното капиталово изискване за специфичен риск, приложимо само за нетните
дълги позиции от портфейла за корелационно
търгуване, и
2. сумарното капиталово изискване за специфичен риск, приложимо само за нетните
къси позиции от портфейла за корелационно
търгуване.
Третиране на секюритизиращите позиции
за специфичен риск
Чл. 276б. (1) Банката претегля изчисления
съгласно чл. 266 нетен размер на секюритизиращите позиции в търговския портфейл,
както следва:
1. за секюритизиращи позиции, които в
банковия портфейл са предмет на стандартизирания подход за кредитен риск – с 8  %
от прилож имото рисково тегло съгласно
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техниките за този подход, посочени в раздел
IV „Изчислителни процедури“ на глава седма
„Секюритизация“;
2. за секюритизиращи позиции, които в
банковия портфейл са предмет на вътрешнорейтинговия подход за кредитен риск – с
8 % от приложимото рисково тегло съгласно
техниките за този подход, посочени в раздел
IV „Изчислителни процедури“ на глава седма
„Секюритизация“.
(2) Когато банка не е инициатор по определена схема за секюритизация, тя може да
използва метода на надзорната формула само
след разрешение на БНБ. Когато е приложимо,
оценките на входните параметри PD и LGD
се определят в съответствие с глава пета
„Изчисляване на капиталовите изисквания за
кредитен риск чрез използване на вътрешни
модели“ или, след допълнително разрешение
от БНБ, въз основа на оценки, получени в
резултат на подхода, предвиден в чл. 315а,
когато те съответстват на количествените
изисквания за вътрешнорейтинговия подход.
(3) Спрямо секюритизиращи позиции, които
биха били третирани съгласно разпоредбите
на чл. 194а, ал. 12, ако са част от банковия
портфейл, се прилага 8 % от съответстващото
рисково тегло.
(4) Банката сумира абсолютните стойности
на своите претеглени позиции, получени от
прилагането на този член (независимо дали
са дълги или къси), за да изчисли капиталовото изискване за специфичен риск на своите
секюритизиращи позиции.“
§ 35. В чл. 281, ал. 2 числото „4“ се заменя
с „8“.
§ 36. В чл. 306, ал. 1, т. 7 в основния текст
след думата „изчерпателни“ се добавя „прави
и обратни“.
§ 37. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 3 накрая се добавя „(банката може
да използва стойност под риск, изчислена
съгласно по-кратки периоди на държане и
пропорционално увеличена до 10-дневен период, като в този случай банката периодично
представя приемливи за БНБ аргументи за
уместността на това решение)“;
б) в т. 5 думите „на всеки три месеца“ се
заменят с „месечно“.
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) При изчисляване на стресираната стойност под риск се спазват следните минимални
количествени критерии:
1. използва се стойност под риск, изчислена
при 99-процентов едностранен доверителен
интервал за текущия портфейл;
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2. входните параметри на модела за стойност под риск са калибрирани с исторически
данни от непрекъснат 12-месечен период на
значителни финансови сътресения, които
могат да бъдат приложени към портфейла
на банката;
3. приложение на 10-дневен равностоен
период на държане;
4. стресираната стойност под риск се изчислява поне веднъж седмично.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
4. Създава се ал. 4:
„(4) Изборът на историческите данни по
ал. 2, т. 2 се одобрява от БНБ и подлежи на
годишен преглед от банката.“
§ 38. Член 308 се изменя така:
„Рискови фактори
Чл. 308. (1) Моделът за измерване на риска
следва да обхваща достатъчен брой рискови
фактори в зависимост от дейността на банката
на съответните пазари.
(2) Когато рисков фактор е част от ценовия
модел на банката, но не е включен в модела
за измерване на риска, тя обосновава това
изключване пред БНБ.
(3) Моделът за измерване на риска обхваща нелинейните характеристики на опции
и други продукти, както и корелационен и
базисен риск.
(4) Приближения по отношение на рисковите фактори могат да се използват, когато
историческите данни показват, че е налице
съответствие с поведението на държаната
действителна позиция.
(5) При определяне на рисковите фактори се спазват минималните изисквания по
чл. 309 – 312.
(6) Банката може да използва оценки на
корелационни коефициенти между отделните
рискови фактори, когато емпирична проверка
доказва, че те са съществени. Системата за
измерване на корелационните коефициенти
следва да бъде надеждна и да бъде внедрена
за всички основни фактори.“
§ 39. Член 315 се изменя така:
„Особени изисквания за специфичен риск
Чл. 315. (1) С разрешение на БНБ банката може да използва вътрешен модел за
изчисляване на капиталовите изисквания
за специфичен риск, ако той отговаря и на
следните условия:
1. описва и обяснява историческите промени в стойността на портфейла;
2. обхваща концентрацията в размера и
състава на портфейла;
3. устойчив е при неблагоприятна пазарна
среда;
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4. извършват се бек-тестове, проверяващи
изчерпателното обхващане на специфичния
риск;
5. моделът обхваща съществените индивидуални особености на подобни, но нееднакви
позиции (name-related basis risk);
6. обхваща събитиен риск.
(2) Вътрешният модел оценява консервативно риска, възникващ от слабо ликвидни
позиции и позиции с ограничена ценова
прозрачност, чрез използване на реалистични
пазарни сценарии. Приближенията са достатъчно консервативни и се използват само
когато наличните данни са недостатъчни или
не отразяват истинската променливост на
позицията или портфейла.
(3) Банката може да изключи от изчислението на капиталовото изискване за специфичен
риск секюритизиращите позиции и позициите
в кредитни деривати за n-то неизпълнение, за
които прилага глава единадесета „Капиталови
изисквания за позиционен риск“, с изключение
на позициите, които са предмет на чл. 315д.
(4) Банката може да не отчита във вът
решния си модел риска от неизпълнение и
миграционния риск на дълговите инструменти, когато тези рискове се третират съгласно
чл. 315а – 315г.
(5) Банка, използваща вътрешни модели,
които не са получили одобрение от БНБ по
този член, начислява отделно капиталово
изискване за специфичен риск съгласно глава единадесета „Капиталови изисквания за
позиционен риск“.“
§ 40. Създават се чл. 315а, 315б, 315в, 315г
и 315д:
„Риск от неизпълнение и миграционен риск
Чл. 315а. (1) Банка, която прилага чл. 315
по отношение на дългови инструменти, следва
да разполага с отделен подход за отчитане на
допълнителния риск от неизпълнение и на
допълнителния миграционен риск, които не са
обхванати при изчислението на стойността под
риск, определено в чл. 315. Банката е в състояние да докаже, че нейният подход отговаря
на стандартите за надеждност по глава пета
„Изчисляване на капиталовите изисквания за
кредитен риск чрез използване на вътрешни
модели“, при допускане за постоянно ниво
на риска, като това ниво при необходимост
се коригира, за да отрази въздействието на
факторите ликвидност, концентрации, хеджиране и опционни характеристики.
(2) Подходът за отчитане на допълнителния
риск от неизпълнение и на допълнителния
миграционен риск обхваща всички позиции,
които са предмет на капиталови изисквания
за специфичен лихвен риск, с изключение на
секюритизиращите позиции и кредитните
деривати за n-то неизпълнение.
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(3) Подходът по ал. 2 отразява взаимната
обвързаност между събитията на неизпълнение
и на миграция. Не се отразяват диверсификационните ефекти от взаимодействието между
събитията на неизпълнение и на миграция,
от една страна, и другите фактори на пазарен
риск, от друга.
(4) След получаване на разрешение от БНБ
банката може последователно да приложи
подхода по ал. 2 към борсови капиталови
инструменти и дериватите върху тях, за които
използването на подхода съответства на начина, по който се измерва и управлява рискът
за вътрешни цели.
(5) Подходът по ал. 2 измерва загубите в
резултат на неизпълнение, както и на вътрешнорейтингова или външнорейтингова миграция при 99,9-процентов доверителен интервал
за капиталов хоризонт от една година.
(6) Допусканията за корелационните зависимости се обосновават от надежден анализ.
Подходът по ал. 2 отразява по подходящ начин концентрацията към отделни емитенти.
Отразяват се също концентрациите, които
могат да възникнат в рамките на един клас
или между различни класове продукти при
неблагоприятни условия.
(7) Подходът по ал. 2 отразява нелинейното въздействие на опциите, структурираните
кредитни деривати и други позиции със съществено нелинейно поведение по отношение
на промени в цените. Банката наблюдава
адекватно степента на моделен риск, присъщ
на оценката на ценовите рискове, свързани с
такива продукти.
(8) Подходът по ал. 2 се основава на данни,
които са обективни и актуални.
Ликвидни хоризонти
Чл. 315б. (1) Допускането за постоянно
ниво на риск по чл. 315а, ал. 1 за едногодишен
капиталов хоризонт предполага, че отделните
позиции или съвкупности от позиции в търговския портфейл, по отношение на които е
настъпило неизпълнение или миграция през
техния ликвиден хоризонт, се ребалансират
в края на техния ликвиден хоризонт, за да
се достигне първоначалното ниво на риск.
Като алтернатива банката може да направи
допускане за постоянна позиция за период
от една година.
(2) Ликвидните хоризонти се определят с
оглед на времето, необходимо за продажбата
на позицията или за хеджирането на всички
съответни съществени ценови рискове при
неблагоприятни пазарни условия, като се
отделя специално внимание на размера на
позицията. Ликвидните хоризонти отразяват
действителната практика и опит по време
на периоди на системни и на идиосинкретични сътресения. Ликвидният хоризонт се
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измерва съгласно консервативни допускания
и е достатъчно дълъг, така че действието на
продажбата или хеджирането, само по себе
си, да не повлияе съществено върху цената,
на която те биха се извършили.
(3) При определяне на подходящия ликвиден
хоризонт за дадена позиция или съвкупности
от позиции се вземат предвид вътрешните правила на банката за корекцията на стойността
и управлението на слабо търгуваните позиции.
Когато банка определя ликвидни хоризонти
предимно за съвкупности от позиции, критериите за дефинирането на съвкупностите
се определят по начин, който съдържателно
отразява различията в ликвидността.
(4) Ликвидните хоризонти са по-дълги за
позиции със съществен размер, поради подългия период, необходим за реализация.
Ликвидният хоризонт за банка, която инициира
схеми за секюритизация, отразява времето
за натрупване, продажба и секюритизация
на базисните активи или за хеджиране на
съществените рискови фактори при неблагоприятни пазарни условия.
(5) Ликвиден хоризонт на позиция или
съвкупности от позиции не може да бъде пократък от три месеца.
Признаване на техники за хеджиране при третирането на допълнителните рискове
Чл. 315в. Техники за хеджиране могат да
бъдат включени в подхода на дадена институция за отчитане на допълнителния риск от
неизпълнение или на миграционния риск при
спазване на следните условия:
1. позволено е нетиране единствено на
къси и дълги позиции, рефериращи към един
и същ финансов инструмент;
2. ефектите от хеджирането и от диверсификацията, свързани с дълги и къси позиции
в различни инструменти на един длъжник,
както и свързани с дълги и къси позиции
към различни емитенти, се отчитат само
при изрично моделиране на брутните дълги
и къси позиции в различните инструменти;
3. банките отчитат въздействието на съществените рискове, които могат да се проявят в периода между падежа на хеджиращите
позиции и ликвидния хоризонт, както и възможността за проява на значителен базисен
риск в стратегиите за хеджиране по продукт,
подчиненост в капиталовата структура, вът
решен или външен рейтинг, падеж, година
на емитиране и други характеристики на
инструментите;
4. банката отчита хеджиращата позиция
до степента, до която може да я поддържа,
включително при повишена вероятност за
настъпване на кредитно или друго събитие;
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5. за позициите в търговския портфейл,
които са предмет на стратегии за динамично
хеджиране, ребалансиране на хеджиращите
позиции в рамките на ликвидния хоризонт
на хеджираната позиция може да се признае,
когато банката:
а) моделира последователно ребалансирането на хеджиращите позиции спрямо съответната съвкупност от позиции в търговския
портфейл;
б) демонстрира, че ребалансирането води
до по-добро измерване на риска;
в) демонстрира, че пазарите на използваните за хеджиране инструменти са достатъчно
ликвидни, за да позволят такова ребалансиране
дори по време на неблагоприятни условия;
г) е отчела в капиталовото изискване остатъчните рискове от динамичните стратегии
за хеджиране.
Изисквания към моделите за риск от неизпълнение и миграционен риск
Чл. 315г. (1) Като част от независимия
преглед на системата за измерване на риска
и на утвърждаването на моделите съгласно
чл. 314 по отношение на подхода по чл. 315а,
ал. 2 банката:
1. удостоверява, че подходът на моделиране
на корелационните зависимости и ценовите
промени е подходящ за портфейла, включително изборът и теглата на системните
рискови фактори;
2. извършва различни стрес тестове, включително анализ на чувствителност и сценариен анализ, за оценка на количествената и
качествената обосновка на подхода, особено
по отношение на третирането на концентрациите; тези тестове не се ограничават до
исторически настъпили събития;
3. прилага подходящи критерии за количествено утвърждаване, включително сравнителни
показатели при вътрешното моделиране.
(2) Подходът по чл. 315а, ал. 2 съответства на вътрешната методология на банката
за установяване, измерване и управление на
рисковете в търговския портфейл.
(3) Банката поддържа подробна писмена
документация относно корелационните зависимости и другите допускания, използвани при
моделирането на подхода по чл. 315а, ал. 2.
(4) Ако банката използва подход по чл. 315а,
ал. 2, който не отговаря на някои от изискванията по чл. 315а – 315г, но съответства
на вътрешната методология на банката за
установяване, измерване и управление на
риска, тя доказва пред БНБ, че нейни ят
подход води до капиталово изискване, което
е не по-малко от това, което се основава на
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подход, който отговаря на всички изисквания
на чл. 315а – 315г. Това доказване е част от
годишния надзорен преглед на банката.
(5) Банката извършва необходимите изчисления по подхода по чл. 315а, ал. 2 поне
веднъж седмично.
Вътрешен подход за третиране на допълнителните рискове
Чл. 315д. (1) Банка може, след разрешение
от БНБ, да изчислява допълнително капиталово изискване по вътрешен подход вместо
капиталово изискване за портфейла за корелационно търгуване съгласно чл. 276а, ал. 4,
когато са изпълнени следните условия:
1. вътрешният подход обхваща по подходящ
начин всички ценови рискове при 99,9 %-ов
доверителен интервал за капиталов хоризонт
от една година, при допускане за постоянно
ниво на риск, като подходът се коригира,
когато е уместно, за да отрази влиянието на
ликвидността, концентрацията, хеджирането и
опционните характеристики; банката може да
включи в обхвата на вътрешния подход всички позиции, които се управляват съвместно
с позициите от портфейла за корелационно
търгуване, и да изключи тези позиции от
приложението на чл. 315а, ал. 1;
2. размерът на капиталовото изискване за
всички ценови рискове е най-малко 8 % от
размера на капиталовото изискване, изчислено
съгласно чл. 276а, ал. 4;
3. следните рискове са обхванати по подходящ начин:
а) к у м улативни ят риск, възник ващ от
множество неизпълнения, включително редът
на неизпълненията, при продукти, разделени
на траншове;
б) риск на кредитния спред, включително
гама- и смесен гама-ефект;
в) променливост на косвените корелационни коефициенти, включително взаимното
влияние между спредовете и коефициентите;
г) базисният риск, който включва:
аа) базисната разлика по отношение на
спреда на индекс и спредовете на съставляващите го задължения на отделни лица; и
бб) базисната разлика по отношение на
косвената корелация на индекс и тази на
съответните портфейли;
д) променливост на нивата на възстановяване, доколкото е свързана със склонността
на тези нива да оказват влияние върху цените
на траншовете; и
е) доколкото цялостната рискова мярка
включва ползи от динамично хеджиране – рискът от неперфектно хеджиране и потенциалните разходи за неговото ребалансиране;
4. банката разполага с достатъчно пазарни
данни, за да гарантира, че отчита напълно
характерните рискове, свързани с тези експо-
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зиции, в съответствие с изискванията на този
член; банката показва чрез бек-тестове или
по друг начин, че избраните рискови фактори
могат адекватно да обяснят историческите
промени на цените на тези продукти;
5. банката е в състояние да отдели позициите, за които е получила разрешение по този
член, от позициите, за които няма такова.
(2) Банката редовно прилага съвкупност от
специфични, предварително определени стрестестове към портфейлите, предмет на подхода
по ал. 1. Тези тестове изследват ефектите
върху печалбата и загубата от корелационно
търгуване от шокови изменения на:
1. нивата на неизпълнение;
2. нивата на възстановяване;
3. кредитните спредове;
4. корелационните зависимости.
(3) Банката прилага стресовите сценарии
съгласно ал. 2 поне веднъж седмично и докладва пред БНБ всяко тримесечие или почесто, включително резултата от сравнение
с капиталовото изискване по ал. 1.
(4) Когато стрес-тестовете по ал. 2 покажат съществено отклонение от капиталовото
изискване по ал. 1, банката незабавно докладва
това пред БНБ, която може, при необходимост, да приложи допълнително капиталово
изискване по чл. 103, ал. 2, т. 5 ЗКИ.
(5) Банката изчислява капиталовото изискване по ал. 1, което обхваща всички ценови
рискове, поне веднъж седмично.“
§ 41. Член 316 се изменя така:
„Капиталови изисквания
Чл. 316. Капиталовото изискване за банка,
която използва одобрен от БНБ вътрешен
модел, е сума от точки 1 и 2, а за банка, която използва вътрешен модел за изчисляване
на капиталовото изискване за специфичен
позиционен риск, към тази сума се добавят
стойностите по точки 3 и 4, както следва:
1. по-голямото от:
а) изчислената съгласно чл. 307, ал. 1 стойност под риск за предходния ден;
б) изчислената съгласно чл. 307, ал. 1 средна
стойност на ежедневните стойности под риск
за предходните 60 работни дни, умножена с
коефициент Mc;
2. по-голямото от:
а) изчислената съгласно чл. 307, ал. 2 стресирана стойност под риск за предходния ден; и
б) изчислената съгласно чл. 307, а л. 2
средна стойност на ежедневните стресирани
стойности под риск за предходните 60 работни
дни, умножена с коефициент Ms;
3. капиталово изискване, изчислено съгласно глава единадесета „Капиталови изисквания за позиционен риск“, по отношение
на секюритизиращите позиции и кредитните
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деривати за n-то неизпълнение в търговския
портфейл, с изключение на тези от тях, за
които се прилага чл. 315д;
4. по-голямата от текущата и средната
стойност за период от 12 седмици на допълнителния риск от неизпълнение и на
допълнителния миграционен риск, измерени
съгласно чл. 315а – 315г, и където е приложимо, по-голямата от текущата и средната
стойност за период от 12 седмици на всички
ценови рискове, измерени от институцията
съгласно чл. 315д.“
§ 42. В чл. 317 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) Минималната стойност на коефициентите по чл. 316, т. 1, буква „б“ и т. 2, буква
„б“ е 3.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и в нея
думите „Минималният коефициент се увеличава с надбавка“ се заменят с „Минималните
стойности на коефициентите по ал. 1 се увеличават с надбавки“.
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думата „стойността“ се заменя със „съответната стойност“.
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея
думите „един от“ се заличават, а думата
„прилаган“ се заменя с „прилагани“.
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се изменя така:
„(5) За определяне на надбавките по ал. 2
броят на превишени ята се оцен ява поне
веднъж на тримесечие или по-често, когато
е необходимо, и е равен на по-високата от
двете величини, получени от прилагането на
двата подхода по чл. 313, ал. 3.“
6. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея
думата „надбавката“ се заменя с „някоя от
надбавките“.
7. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 43. В чл. 335 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. капиталови изисквания за позиционен
риск за инструментите в търговския портфейл,
а също и за валутeн, стоков и сетълмент
риск за цялостната дейност; в допълнение
към оповестяването по т. 14 капиталовото
изискване за специфичен позиционен риск
на секюритизиращите позиции се посочва
отделно;“
б) в т. 14 накрая се поставя запетая и се
добавя „отделно за банковия и търговския
портфейл;“.
2. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се
добавя „както и дали извършеното оповестяване предоставя подробна информация на пазарните участници за нейния рисков профил“.
3. Създава се нова ал. 3:
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§ 45. В приложение № 4 „Вътрешнорейтингов подход“ формула № 4 се изменя така:
„Формула № 4
Мат у ри т е т ен фа к т ор (b) = [0,11852 –
0,05478*ln(PD)]2 ,
където: N(x) е функцията на стандартното
нормално разпределение (т.е. вероятността
променлива със стандартно нормално разпределение със средна стойност 0 и дисперсия 1
да е по-малка или равна на x);
G(z) – обратната функция на стандартното
нормално разпределение (т.е. стойността x, за
която N(x) = z).
За PD = 0 рисковото тегло (RW) ще е 0.“
§ 46. В приложение № 6 „Секюритизация“
се правят следните изменения:
1. Таблица № 1 „Позиции с краткосрочна
кредитна оценка“ се изменя така:

„(3) Когато оповестяването не отговаря на
изискванията на ал. 2, банката, при спазване
условията по ал. 6 – 10, оповестява информация в допълнение към изискваната по ал. 1.“
4. Досегашните ал. 3 – 12 стават съответно
ал. 4 – 13.
5. Досегашната ал. 13 става ал. 14 и в нея
думите „Комитета на европейските банкови
надзорни органи“ се заменят с „Европейския
банков орган“.
§ 44. В § 3 от допълнителните разпоредби
се създават т. 21 и 22:
„21. „Пресек юритизаци я“ е ви д сек юритизация, при която рискът на базисните
експозиции е разделен на траншове и поне
една от базисните експозиции е позиция в
секюритизация.
22. „Пресекюритизираща позиция“ е експозиция в схема за пресекюритизация.“

„Таблица № 1 „Позиции с присъдена кредитна оценка“
Степен на кредитно качество

1

2

3

4 (приложимо за кредитни оценки, които не са
краткосрочни)

Всички останали

Секюритизиращи позиции

20 %

50 %

100 %

350 %

Приспадане от капиталовата база

Пресекюритизиращи позиции

40 %

100 % 225 %

650 %

Приспадане от капиталовата база

“

2. Таблица № 2 „Други позиции с присъдена оценка“ се отменя.
3. Таблица № 4 „Позиции с краткосрочна кредитна оценка“ се изменя така:
„Таблица № 4 „Позиции с присъдена кредитна оценка“
Степен на кредитно качество

Секюритизиращи позиции

Пресекюритизиращи позиции

кредитни оценки,
които не са краткосрочни

краткосрочни
кредитни
оценки

А

В

С

D

Е

1

1

7 %

12 %

20 %

20 %

30 %

2

8 %

15 %

25 %

25 %

40 %

3

10 %

18 %

35 %

50 %

4

12 %

20 %

5

20 %

35 %

6

35 %

7

2

3

8

35 %
50 %

60 %

75 %
100 %

40 %

65 %

60 %

100 %

100 %

150 %

150 %

225 %

200 %

350 %

9

250 %

300 %

500 %

10

425 %

500 %

650 %

11

650 %

750 %

Приспадане от
капиталовата
база

Всички други, включително без
кредитна оценка

Приспадане от капиталовата база

“
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4. Таблица № 5 „Позиции с друга присъдена
оценка“ се отменя.
5. Във формула № 3 думите „N е ефективният брой на експозициите, изчислен съгласно
формула 6“ се заменят с „N е ефективният
брой на експозициите, изчислен съгласно
формула № 2. При пресекюритизация се разглежда броят на секюритизащите позиции в
групата, а не броят на базисните експозиции
в първоначалните групи.“
§ 47. В приложение № 11 „Оповестяване“
се правят следните изменения:
1. Списък № 8 „Вътрешни модели за пазарен риск“ се изменя така:
„Списък № 8 „Вътрешни модели за пазарен риск“
1. За всеки подпортфейл:
а) характеристиките на използваните модели;
б) поотделно за капиталовите изисквания
по чл. 315а и 315д, използваните методологии
и рисковете, оценени чрез използването на
вътрешни модели, включително описание на
подхода, използван от банката за определяне
на ликвидните хоризонти, използваните методологии за извършване на оценка на капитала,
която да съответства на изисквания стандарт
за надеждност, и използваните подходи при
утвърждаване на модела;
в) описание на стрестестовете;
г) описание на използвания подход за бектестване и утвърждаване на точността и последователността на вътрешното моделиране.
2. Одобрения от БНБ обхват на модела.
3. Описание на методологията за спазване
на изискванията на чл. 14 – 18.
4. Най-високия, най-ниския и средния
дневен размер на:
а) стойността под риск през отчетния период и размера на стойността под риск към
края на периода;
б) стресираната стойност под риск през
отчетния период и размера є към края на
периода;
в) поотделно – капиталовите изисквания
по чл. 315а и 315д през отчетния период и в
края на периода.
5. Поотделно – размера на капитала по
чл. 315а и 315д заедно със среднопретегления ликвиден хоризонт за всеки обхванат
подпортфейл.
6. Сравнение за отчетния период между
дневни я размер на стойност та под риск,
изчислена в края на деня, и еднодневната
промяна в стойността на портфейла до края
на следващия работен ден, както и анализ на
всички съществени превишения.“
2. Списък № 12 „Секюритизация“ се изменя така:
„Списък № 12 „Секюритизация“
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1. Описание на целите и функциите на
банката във връзка със секюритизационната
дейност.
2. Същността на другите рискове, включително ликвидния риск, присъщи на секюритизираните експозиции.
3. Типовете рискове по отношение на
подчинеността на базисните секюритизащи
експозиции и по отношение на техните базисни активи, поети и задържани чрез пресекюритизация.
4. Степен на участие на банката в отделните функции по секюритизационната дейност.
5. Указание за степента на участието на банката във всяка от функциите, посочени в т. 2.
6. Описание на използваните процеси за
наблюдение на промените в кредитния и пазарния риск на секюритизиращите експозиции,
включително как поведението на базисните
активи влияе върху секюритизиращите позиции и описание как тези процеси се различават
за пресекюритизиращите позиции.
7. Описание на политиката на банката
относно използването на хеджиране и защита
с гаранции за редуциране на рисковете на
задържаните секюритизиращи и пресекюритизиращи позиции, включително посочване
по съответните видове рискови позиции по
контрагенти, към които банката има съществени хеджиращи позиции.
8. Използвани подходи за изчисляване на
рисковопретеглените експозиции при секюритизационна дейност, включително видовете секюритизиращи позиции, към които се
прилага всеки подход.
9. Ви довет е д ру жес т ва с ъс спец иа л на
инвестиционна цел – секюритизация, които
банката, в качеството си на спонсор, използва,
за да извършва секюритизация на експозиции на трети лица, включително дали, под
каква форма и до каква степен банката има
експозиция към тези дружества, поотделно
за балансовите и задбалансовите позиции,
както и списък на дружествата, които банката
управлява или консултира и които инвестират в секюритизиращи позиции, резултат от
извършена от банката секюритизация, или
в дружество със специална инвестиционна
цел – секюритизация, спрямо което тя се
явява банка спонсор.
10. Обобщение на счетоводната политика
на банката за секюритизационни дейности,
включваща:
а) третирането на транзакциите като продажби или финансиране;
б) признаването на печалби от продажби;
в) методите, основните допускания и входни
данни, както и промените спрямо предходния
период, засягащи оценяването на секюритизащите позиции;
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г) третирането на синтетичната секюритизация, когато не е включено в други счетоводни политики;
д) как се оценяват активите, за които
предстои секюритизация, и дали са включени в търговския или в банковия портфейл
на банката;
е) правила за признаване в баланса като
задължения на ангажименти, по които банката може да се наложи да осигури финансова
подкрепа за секюритизирани експозиции.
11. Списък на използвани те п ризнат и
АВКО, които се ползват при секюритизация,
и видовете експозиции, за които се прилагат
оценките на всяка агенция.
12. Когато е прилож имо, описание на
подхода на вътрешна оценка по чл. 217, включително структурата на процеса на вътрешна
оценка и връзката между вътрешната оценка
и външната рейтингова оценка, използването
на тази вътрешна оценка за други цели, контролните механизми за процеса на вътрешна
оценка, включително обсъждане на независимостта, отчетността и прегледа на процеса на
вътрешна оценка; видовете експозиции, към
които се прилага този процес, и количествените параметри за определяне на нивата на
кредитното подобрение по видове експозиции.
13. Обяснение на всички значителни промени в количествените оповестявания по
т. 14 – 16, настъпили след последния отчетен
период.
14. Отделно за банковия и търговския
портфейл следната информация, разбита по
видове експозиции:
а) общ размер на базисните експозиции,
секюритизирани от банката, поотделно за
традиционна, синтетична и секюритизация,
при които банката действа само в качеството
на спонсор;
б) общ размер на задържаните или закупените балансови секюритизиращи позиции и
на задбалансовите секюритизиращи позиции;
в) общ размер на активите, които подлежат
на секюритизация;
г) за секюритизационни схеми, предмет
на предсрочна амортизация, общ размер на
усвоените експозиции, съответстващи на
участията на инициатора и инвеститорите,
общ размер на капиталовите изиск вани я
за банката, съответстващо на участието на
инициатора, и общ размер на капиталовите
изисквания за банката, съответстващи на
дела на инвеститорите в усвоените суми и
неусвоените линии;
д) размер на секюритизиращите позиции,
приспаднати от собствения капитал;
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е) обобщена информация за секюритизационната дейност през периода, включително
размер на секюритизираните експозиции и
признати печалби или загуби от продажби.
15. Отделно за търговския и нетърговския
портфейл следната информация:
а) общ размер на задържаните или закупените секюритизиращи позиции и съответните
капиталови изисквания, разделени на секюритизиращи и пресекюритизиращи позиции,
с под ход яща разбивка по г ру пи рискови
тегла или капиталови изисквания, за всеки
от използваните подходи за определяне на
капиталовите изисквания;
б) общ размер на задържаните или закупените пресекюритизиращи позиции, разделени
по вида експозиция преди и след хеджирането/застраховането, и експозицията към
финансови гаранти, разделена въз основа на
кредитното качество на гарантите или на
техните наименования.
16. За банковия портфейл и относно секюритизираните експозиции на банката – размер
на обезценените/просрочени секюритизирани
експозиции и загубите, признати от банката за
периода, разбити и двете по видове експозиции.
17. За търговския портфейл – общ размер
на секюритизираните експозиции на банката,
предмет на капиталовите изисквания за пазарен риск, разделени на традиционна/синтетична секюритизация и по видове експозиции.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 48. До 31 декември 2013 г. при прилагането на чл. 276б банките сумират отделно своите
претеглени нетни дълги и своите претеглени
нетни къси позиции. По-голямата сума от
двете представлява капиталовото изискване
за специфичен риск. Банките докладват пред
БНБ и сумарния размер на своите претеглени
нетни дълги и нетни къси позиции, по видове
базисни активи.
§ 49. Първият отчет по наредбата съгласно
тези изменения следва да бъде представен в
БНБ с данни към 31 декември 2011 г.
§ 50. Тази наредба се издава на основание
чл. 16, т. 5 от Закона за Българската народна банка и чл. 40 и 70 във връзка с § 13 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за кредитните институции, приета
е с Решение № 94 от 10 ноември 2011 г. на
Управителния съвет на Българската народна
банка и влиза в сила от 31 декември 2011 г.
Управител: Иван Искров
12587
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ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА
КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 1509-ЕП
от 29 ноември 2011 г.

относно обявяване за избран на 18-ия член
на Европейския парламент от Република
България
Постъпило е писмо с изх. № 150-06-252 от
28.11.2011 г. от Народното събрание във връзка
с информация от Генералния секретариат на
Европейския съвет относно приключването на
ратификационния процес и депозирането на
27-те ратификационни документа на Протокола
за изменение на Протокол 36 към Договора от
Лисабон, с който броят на членовете на Европейския парламент се увеличава с нови 18
членове за настоящия парламентарен мандат
на Европейския парламент – до изборите през
2014 г. Съгласно чл. 261 от Изборния кодекс
председателят на Народното събрание уведомява председателя на Европейския парламент за
избраните членове на Европейския парламент
от Република България. В случая председателят
на Народното събрание на Република България
следва да уведоми председателя на Европейския
парламент за имената на 18-ия член на Европейския парламент от Република България.
При влизане в сила на Договора от Лисабон
за изменение на Договора за Европейския съюз
и на Договора за създаване на Европейската об
щност, подписан на 13 декември 2007 г. в Лисабон
(ратифициран със закон – ДВ, бр. 36 от 2008 г.),
броят на членовете на Европейския парламент от
Република България се увеличава на 18. В случай
че бъде прието решение от Европейския съвет
броят на членовете на Европейския парламент
за мандата 2009 – 2014 г. да бъде приведен в
съответствие с Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския съюз и на
Договора за създаване на Европейската общност,
то 18-ият мандат се получава от партията или
коалицията от партии, представена в Европейския
парламент с най-голям неоползотворен остатък.
При еднакви остатъци мандатът се печели след
жребий съгласно разпоредбата на § 44, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона за
избиране на членове на Европейския парламент
от Република България (ДВ, бр. 25 от 2009 г.),
отменен с § 9, т. 3 от ПЗР на Изборния кодекс.
В изпълнение на посочената разпоредба Централната избирателна комисия за избиране на
членове на Европейския парламент от Република
България е приела Решение № ЕП-256 от 9 юни
2009 г., с което е предвидено:
„V. При влизане в сила на Договора от Лисабон за изменение на Договора за Европейския
съюз и на Договора за създаване на Европейската общност, подписан на 13 декември 2007 г.
в Лисабон (ратифициран със закон – ДВ, бр. 36
от 2008 г.), броят на членовете на Европейския
парламент от Република България се увеличава
на 18. При приемане на решение от Европей-
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ския съвет броят на членовете на Европейския
парламент за мандата 2009 – 2014 г. да бъде
приведен в съответствие с Договора от Лисабон
за изменение на Договора за Европейския съюз
и на Договора за създаване на Европейската
общност осемнадесетият мандат се получава от
„СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“, представена в Европейския парламент с най-голям неоползотворен
остатък.“
В протокол за изменение на Протокол 36
относно преходните разпоредби, приложен към
Договора за Европейския съюз, към Договора
за функционирането на Европейския съюз и към
Договора за създаване на Европейската общност
за атомна енергия (ОВ, 2010/С263/01), чл. 2, § 1
от протокола предвижда допълнително един мандат (18-и) за Република България в Европейския
парламент. Разпоредбата на чл. 2, § 2 от същия
протокол урежда условията и реда за обявяване
на имената на новите членове на Европейския
парламент, като регламентира, чрез дерогация
от чл. 14, § 3 от Договора за Европейския съюз,
съответните държави членки да определят лицата,
които ще заемат допълнителните места, посочени
в § 1, в съответствие със законодателството на
съответната държава членка и при условие, че
въпросните лица са избрани въз основа на всеобщо пряко избирателно право, съгласно буква
„б“ – въз основа на резултатите от изборите за
Европейски парламент от 4 до 7 юни 2009 г.
След произведените избори за членове на
Европейския парламент при условията и по реда
на Закона за избиране на членове на Европейския парламент от Република България (отм.)
Централната избирателна комисия за избиране
на членове на Европейския парламент с Решение
№ ЕП-256 от 9 юни 2009 г. е обявила окончателните резултати от произведените на 7 юни 2009 г.
избори за членове на Европейския парламент от
Република България и разпределението на мандатите по листи на участвалите в изборите партии
и коалиции. Със същото решение е предвидено
при влизане в сила на решението за допълнителен
мандат за Република България този мандат да
бъде получен от „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“, която
е с най-голям неоползотворен остатък.
Предвид изложеното и съгласно т. ІІІ от Решение № ЕП-256 от 9 юни 2009 г. за 18-и член
на Европейския парламент от Република България следва да бъде обявен Светослав Христов
Малинов от листата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“.
На основание чл. 26, ал. 4, т. 3 и 4 от Изборния
кодекс Централната избирателна комисия въз
основа на резултатите от изборите за избиране
на членове на Европейския парламент от Репуб
лика България, произведени на 7 юни 2009 г.,
РЕШИ:
Обявява за избран Светослав Христов Малинов от листата на „СИНЯТА КОАЛИЦИЯ“
като 18-и член на Европейския парламент от
Република България.
Председател: Красимира Медарова
Секретар: Севинч Солакова
12810
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА
РЕШЕНИЕ № 103
от 29 ноември 2011 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2012 г.,
както следва:
Бюджет 2012 г.
П о к а з а т е л и
(Хил. лв.)
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
84117
1. Разходи, свързани с издръжката на
паричното обращение
12954
2. Разходи за материали, услуги и
амортизации
42511
3. Разходи за персонала
21315
4. Разходи за социална дейност
2254
5. Други административни разходи
2115
6. Разходи, свързани с участие на БНБ
в ЕСЦБ
2968
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
13999
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
596
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване
2229
3. Информационни системи на БНБ
10978
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
196
На основание чл. 50 от Закона за БНБ в
30-дневен срок управителят на Българската народна банка да представи на Народното събрание приетия от Управителния съвет бюджет на
банката за 2012 г.
12792

Управител: Ив. Искров

СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР –
БУРГАС
ЗАПОВЕД № РД-16-02-1
от 20 юли 2011 г.
На основание чл. 35б, ал. 1, т. 1 ЗКИР по искане
на „Лукойл Нефтохим Бургас“ – АД, до Службата
по геодезия, картография и кадастър – Бургас,
вх. № 99-13030 от 09.06.2011 г., и приложени към
него документи нареждам:
Откривам производство по създаване на
кадастрална карта и кадастрални регистри на
територията на „Лукойл Нефтохим Бургас“ за
район, състоящ се от поземлени имоти № 000105,
000329, 000339, 000340, 000367, 000502, 000504 и
000595, по картата на възстановената собственост
за землището на гр. Камено, община Камено,
област Бургас.

Границите на района, за който ще се изработят кадастрална карта и кадастрални регистри,
са: от изток – земеделски земи и полски път,
от юг – землищна граница и земеделски земи,
от запад – земеделски земи и полски път, и от
север – полски път и земеделски земи.
Правоспособното лице, на което се възлага
изработването на кадастралната карта и кадастралните регистри за определения район, е „Гео
кад – 93“ – ЕООД, София, вписано в регистъра
по чл. 12, т. 8 ЗКИР под регистрационен № 1823,
въз основа на заповед № РД-15-62 от 25.07.2005 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастъра.
На основание чл. 35б, ал. 3 ЗКИР заповедта
да бъде съобщена на заинтересуваните лица по
реда на Гражданския процесуален кодекс.
В срок от 30 дни от съобщаването на настоящата заповед собствениците на имоти, намиращи се на територията на определения район, са
длъжни да означат на свои разноски границите
на имотите си.
Заповедта да се връчи на задължените и заинтересованите от нея лица.
Заповедта подлежи на обжалване пред Административния съд – Бургас, по реда на Админист
ративнопроцесуалния кодекс в 14-дневен срок от
съобщаването є.
12671

Началник: Св. Захариева

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 613
от 6 октомври 2011 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столичната община е постъпило заявление с вх. № ГР-94-Д-27/2010 г. за одобряване
на проект за план-извадка – план за регулация
и застрояване и РУП за УПИ VI, VII, VIII, IX,
X, XI, XII и XIII, улици по о.т. 248а – о.т.252;
о.т. 252 – о.т.254; о.т. 254 – о.т.254а от кв. 55А, м.
Хаджи Димитър – район „Подуяне“. Издадена е
заповед за допускане на устройствена процедура
№ РД-09-50-1332 от 30.07.2010 г. на главния архитект на Столичната община, в която са указани
изисквания за изработване на проекта от отделите
при дирекция „Архитектура и градоустройство“.
Същите са изпълнени.
Предс та вени са съгласу ват ел ни писма с
дирекция „Зелена система“ при СО с № 94-ЕСИ-59 от 10.12.2010 г.; с „ЧЕЗ – Разпределение
България“ – АД, от 27.10.2010 г.; със „Софийска
вода“ – АД, от октомври 2010 г.
Проектът е обявен по реда на чл. 128, ал. 3
ЗУТ. Видно от писмо № 66-02-192/8/2010 г. от
02.03.2011 г. на район „Подуяне“ в законоустановения срок възражения не са получени.
Проектът е разгледан на заседание на Общинския експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ). С протоколно решение № ЕС-Г-40
от 17.05.2011 г., т. 3, план-извадка, ПРЗ и РУП е
приет като целесъобразен и отговаря на общия
устройствен план на СО/2009 г. Предложено е
главният архитект на СО да издаде заповед за
одобряването му.
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С проекта за изменение на план за застрояване
не се допускат намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улица.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, чл. 129, ал. 1, чл. 130, ал. 1, чл. 133,
ал. 1 и 2, чл. 110, ал. 1, чл. 113, чл. 31 и 32 ЗУТ;
устройствена категория по т. 1 (Жг) от приложение
към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и протоколи № ЕС-Г-40
от 17.05.2011 г., т. 3, и № ЕС-Г-46 от 07.06.2011 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план
за регулация на м. Хаджи Димитър, кв. 55-А,
УПИ VI-919; VII-920; VIII-922; IX-923, 924; Х-921;
XI-917; XII-915; ХIII-916; улици по о.т. 254а – о.т.
254; по о.т. 254 – о.т. 252; по о.т. 252 – о.т. 248а,
по червените и сините линии, цифри и букви
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план-извадка – план
за застрояване на м. Хаджи Димитър, кв. 55-А,
УПИ VI-919; VII-920; VIII-922; IX-923, 924; Х-921;
XI-917; XII-915; ХIII-916, съгласно приложения
проект без допускане на намалени отстояния към
съседни имоти и сгради, включително през улици.
3. Одобрява проект за работен устройствен
план на м. Хаджи Димитър, кв. 55-А, УПИ VI919; VII-920; VIII-922; IX-923, 924; Х-921; XI-917;
XII-915; ХIII-916, съгласно приложения проект без
допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и сгради, включително през улици.
Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява (съгласува) инвестиционен проект или
да се издава разрешение за строеж с допускане
на намалени отстояния към съседни имоти и
сгради, включително през улица.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 30-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столичната община.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по устройство
на територията, архитектура и жилищна политика
на Столичния общински съвет.
12559

Председател: А. Иванов

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
ЗАПОВЕД № А-1669
от 26 октомври 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 2 и чл. 130, ал. 2
във връзка с чл. 109, ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1,
т. 2, чл. 134, ал. 2, т. 6 ЗУТ и Наредба № 8 от
2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове, Решение № 1000 от
27.10.2010 г. на Общинския съвет – Асеновград,
АЧОС № 2925 от 22.01.2009 г., вписан с № 88,
т. 1, вх. рег. № 165/2009, легитимиращ Община
Асеновград за собственик на имот КИ 49151.18.24
по кадастралната карта на с. Мостово, община Асеновград, заповед за изготвяне на ПУП
№ А-2282 от 26.ХІ.2010 г., Решение № КЗЗ-15 от
21.08.2011 г., т. 10, на МЗХ, решение на ЕСУТ,
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взето с протокол № 26 от 18.10.2011 г., т. 9, одобрявам ПУП (ПР) за промяна предназначението
на имот КИ 49151.18.24 по кадастралната карта
на с. Мостово, община Асеновград, „Разширение
на гробище с. Мостово“, като се образува един
нов урегулиран поземлен имот – УПИ 18.24, за
гробище, съгласно линии и надпис с червен цвят
на приложения проект.
Заповедта да бъде съобщена на заинтересованите лица по реда на чл. 61 АПК и подлежи на
обжалване относно нейната законосъобразност
в 14-дневен срок от съобщението до страните
пред Административния съд – Пловдив, съгласно
чл. 215 ЗУТ.
12564

Вр.и.д. кмет: Ст. Димитров

ОБЩИНА ВАРНА
ЗАПОВЕД № 3919
от 9 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязла в сила улична регулация,
одобрена със Заповед № Г-170 от 15.09.1993 г.
и изменена със заповеди № Г-134/93, Г-110/95,
Г-42/99, и публикувано обявление в два централни
вестника – „24 часа“ и „Труд“, и във в. „Черно
море“ отчуждавам част от недвижим поземлен
имот с идентификатор № 10135.2563.364 по КК на
гр. Варна, представляващ земя с площ 123 кв. м,
цялото място с площ 600 кв. м по НА, от Николай
Атанасов Атанасов с постоянен адрес Варна, м.
Св. Никола 2 № 90, съгласно нотариален акт НА
191, том 5, дело № 347/75; протокол за делба от
12.06.1975 г. на ВРС по адм. д. № 1295/75; ДДД,
вх. рег. № 11509, вписан на 01.12.1998 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила план за улична регулация, одобрен със
Заповед № Г-170 от 15.09.1993 г. на кмета на Община Варна, изменена със заповеди № Г-134/93;
Г-110/95; Г-42 от 14.04.1999 г. за предвиденото
изграждане на улица с о.т. 327-328-329-330-331
и тупик от о.т. 328-322, кв. 50, 21 п.р. Варна и
скица-проект № 16680 и № 16678 от 2011 г. на
СГКК – Варна.
Като обезщетение за гореописания имот нареждам Николай Атанасов Атанасов да получи
сумата 24 080 лв., представляваща пазарната цена
на тази част от имота в съответствие с оценката
на оценител на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
Като взех предвид, че разпореденото по-горе
отчуж даване се налага във връзка с реализиране на строеж съгласно ПУП и проект за
„изграждане на улица с о.т. 327-328-329-330-331
и тупик от о.т. 328-322, кв. 50“ по плана на 21
м.р., район „Приморски“, гр. Варна, който е
от особена обществена значимост предвид факта, че с изграждането на посочената улица се
осигурява транспортен достъп до имоти частна
собственост с възможност да бъдат обслужвани
от Спешна медицинска помощ, „ППО“ и др., и
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многобройните жалби до Община Варна, МРРБ,
ДНСК – София, РДНСК – Североизточен район,
допускам предварително изпълнение на заповедта
на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
За кмет: К. Базитов
12572
ЗАПОВЕД № 3920
от 9 ноември 2011 г.
На основание чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и влязла в сила улична регулация,
одобрена със Заповед № Г-170 от 15.09.1993 г.
и изменена със заповеди № Г-134/93, Г-110/95,
Г-42/99, и публикувано обявление в два централни вестника – „24 часа“ и „Труд“, и в местен
ежедневник – в. „Черно море“, отчуждавам част
от недвижим поземлен имот с идентификатор
№ 10135.2563.365 по КК на гр. Варна, представляващ земя с площ 159 кв. м, цялото място с
площ 600 кв. м по НА и 606 кв. м по скица, от:
1. Николай Атанасов Атанасов с постоянен
адрес Варна, м. Св. Никола 2 № 90;
2. Иван Бориславов Попов и Павлина Ранчева Бориславова с постоянен адрес София, ул.
Църноок 7, ет. 4, ап. 8;
3. Пламен Георгиев Стоянов и Надя Христова
Стоянова с постоянен адрес Варна, ул. А. Кънчев
10, ет. 8, ап. 25.
4. Галина Димитрова Господинова с постоянен
адрес Варна, ул. П. Евтимий 42, вх. А, ет. 8, ап. 21;
5. Стоян Димитров Стоянов и Звезделина
Николова Стоянова с постоянен адрес Варна, м.
Св. Никола 90, ет. 2, ап. 5;
6. Ясен Стефанов Василев и Елка Цветанова
Василева с постоянен адрес София, ул. А. Константинов 42;
7. Салих Алиосман Фейзичауш и Джемиле
Неджеми Фейзичауш с постоянен адрес гр. Сърница, област Пазарджик, ул. Свобода 74;
8. Виолета Петкова Висконти и Салваторе
Висконти с постоянен адрес Варна, ул. Георги
Бакалов 17, вх. 3, ет. 2, ап. 33;
9. Красимира Иванова Бориславова с постоянен адрес София, ж.к. Сухата река 91, вх. В,
ет. 2, ап. 42;
10. Митко Иванов Върбанов и Мария Стефанова Върбанова с постоянен адрес Варна, ул.
Димитър Икономов 30, ет. 1, ап. 1;
11. Илиян Тенчев Тенев и Ивелина Иванова
Тенева с постоянен адрес Варна, ж.к. Трошево,
бл. 77, вх. Б, ет. 2, ап. 30;
12. Емил Емилов Ботев с постоянен адрес
с. Лозен, район „Панчарево“, Столична община,
ул. Мусала 18;
13. Светла Георгиева Миладинова и Светослав
Марчев Миладинов с постоянен адрес Варна, м.
Св. Никола 90, ет. 6, ап. 18;
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14. Радка Петкова Димитрова с постоянен
адрес Велико Търново, ул. Тракия 19, ет. 2, ап. 4,
собственици съгласно: НА № 40, том 14, дело
№ 4267/92; НА № 83, том 32, дело № 10429/98 СВ;
ДДД том 8, № 47, вх. рег. № 11509 от 01.12.1998 г.;
НА №95, том 23, дело № 5262/99; ДДД том 6,
№ 186, вх. рег. № 7504/99; НА № 154, том 4, дело
№ 11642, вх. рег. № 16575 от 30.09.2003 г.; НА
№ 64, том LXI, дело № 13299, вх. рег. № 22601
от 17.11.2010 г.
Отчуждаването се извършва съгласно влязъл
в сила план за улична регулация, одобрен със Заповед № Г-170 от 15.09.1993 г. на кмета на Община
Варна, изменена със заповеди № Г-134/93; Г-110/95;
Г-42 от 14.04.99 г. за предвиденото изграждане на
улица с о.т. 327-328-329-330-331 и тупик от о.т. 328322, кв. 50, 21 п.р. Варна и скица-проект № 16685,
№ 16678 от 2011 г. на СГКК – Варна.
Като обезщетение за гореописани я имот
нареждам:
1. Николай Атанасов Атанасов да получи
сумата 2038 лв.;
2. Иван Бориславов Попов и Павлина Ранчева
Бориславова да получат сумата 4272 лв.;
3. Пламен Георгиев Стоянов и Надя Христова
Стоянова да получат сумата 2422 лв.;
4. Галина Димитрова Господинова да получи
сумата 2331 лв.;
5. Стоян Димитров Стоянов и Звезделина
Николова Стоянова да получат сумата 2519 лв.;
6. Ясен Стефанов Василев и Елка Цветанова
Василева да получат сумата 1671 лв.;
7. Салих Алиосман Фейзичауш и Джемиле
Неджеми Фейзичауш да получат сумата 1410 лв.;
8. Виолета Петкова Висконти и Салваторе
Висконти да получат сумата 1530 лв.;
9. Красимира Иванова Бориславова да получи
сумата 845 лв.;
10. Митко Иванов Върбанов и Мария Стефанова
Върбанова да получат сумата 2576 лв.;
11. Илиян Тенчев Тенев и Ивелина Иванова
Тенева да получат сумата 2937 лв.;
12. Емил Емилов Ботев да получи сумата
2233 лв.;
13. Светла Георгиева Миладинова и Светослав
Марчев Миладинов да получат сумата 2261 лв.;
14. Радка Петкова Димитрова да получи сумата 955 лв.,
представляваща пазарната цена на тази част
от имота в съответствие с оценката на оценител
на имоти.
Определеното в тази заповед обезщетение след
влизането є в сила ще бъде внесено от Община
Варна по сметка на правоимащите лица.
Заповедта подлежи на обжалване по реда на
АПК пред АСВ.
Като взех предвид, че разпореденото по-горе
отчуждаване се налага във връзка с реализиране
на строеж съгласно ПУП и проект за „изграждане
на улица с о.т. 327-328-329-330-331 и тупик от о.т.
328-322, кв. 50“ по плана на 21 м.р., район „Приморски“, Варна, който е от особена обществена
значимост предвид факта, че с изграждането на
посочената улица се осигурява транспортен достъп
до имоти частна собственост с възможност да
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бъдат обслужвани от Спешна медицинска помощ,
„ППО“ и др., и многобройните жалби до Община
Варна, МРРБ, ДНСК – София, РДНСК – Североизточен район, допускам предварително изпълнение на заповедта на основание чл. 60, ал. 1 АПК.
Допуснатото предварително изпълнение подлежи на обжалване пред А дминистративния
съд – Варна, в 3-дневен срок от съобщаването
му независимо дали административният акт е
бил оспорен.
12573

За кмет: К. Базитов

ЗАПОВЕД № СА-02-08-2
от 15 ноември 2011 г.
На основание чл. 129, ал. 3 ЗУТ одобрявам
ПУП – парцеларен план по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за елементите на техническата инфраструктура
извън границите на урбанизираните територии, и
план-схеми на трасе за оптични кабелни линии в
урбанизираната територия на община Сухиндол
и община Павликени.
Обектът е трета категория – електронна съобщителна мрежа и съоръжения, изграждани
от магистрален тип на национално ниво в неурбанизирана и урбанизирана територия съгласно
чл. 137, ал. 1, т. 3, буква „з“ ЗУТ и Наредба № 1
от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи.
Трасето на оптичната кабелна линия (ОКЛ)
е в обхвата на път III-403 от гр. Сухиндол до
гр. Павликени и в урбанизираните територии на
гр. Сухиндол и гр. Павликени.
Дължината на трасето е:
1. В община Сухиндол – 5020 м:
– в регулация – 2100 м;
– в КВС – 2920 м.
2. В община Павликени – 10 480 м:
– в регулация – 3130 м;
– в КВС – 7350 м.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
може да се обжалва относно законосъобразността є чрез областния управител в 14-дневен срок
от съобщаването є пред А дминистративния
съд – Велико Търново.
За областен управител: Л. Попова

ОБЩИНА ЕЛХОВО
РЕШЕНИЕ № 3/1/3
от 7 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМ А
във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 и
чл. 30 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Елхово,
закрива кметствата Раздел, Кирилово, Жребино
и Трънково считано от датата на обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
12569
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ОБЩИНА ЛУКОВИТ
РЕШЕНИЕ № 471
от 19 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА и
чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1,
т. 4 ЗАТУРБ Общинският съвет – гр. Луковит,
закрива кметство Дъбен, община Луковит.
Председател: Г. Стоянова
12601

ОБЩИНА СВИЩОВ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

12639
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Председател: Н. Тончев

РЕШЕНИЕ № 3
от 7 ноември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА, чл. 30
във връзка с чл. 16, т. 1 и чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5
ЗАТУРБ и предложение с вх. № 3 от 07.11.2011 г.
от кмета на Община Свищов Общинският съвет – гр. Свищов, реши:
1. Закрива кметство с. Александрово, ЕКАТТЕ
00285, община Свищов, област Велико Търново.
2. Закрива кметство с. Деляновци, ЕКАТТЕ
20630, община Свищов, област Велико Търново.
3. Закрива кметство с. Совата, ЕКАТТЕ 67787,
община Свищов, област Велико Търново.
4. Закрива кметство с. Червена, ЕК АТТЕ
80457, община Свищов, област Велико Търново.
5. Решението влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател: Св. Георгиева
12565

ОБЩИНА СМЯДОВО
РЕШЕНИЕ № 363
от 24 август 2011 г.
На основание чл. 30 във връзка с чл. 16, т. 1,
чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 от Закона за административно-териториалното устройство на Република
България и чл. 21, ал. 1, т. 16 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Смядово, закрива кметство
с. Бял бряг, община Смядово, считано от датата
на влизане на решението в сила.
Председател: М. Жечев
12570

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
ЗАПОВЕД № 3-414
от 14 юли 2011 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 130,
ал. 2, чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ, Решение № 1 от
29.03.2011 г. на ОЕСУТ при Община Стралджа,
Решение № 458 от 27.01.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Стралджа, одобрявам подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на територия с обхват: север – жп арсенал;
изток – ул. Св. Иван Рилски; юг – ул. Младост;
запад – ПИ № 2266 по КК включително.
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Заповедта да се обяви на заинтересованите
страни по реда на АПК и може да бъде обжалвана в 14-дневен срок от обявяването є на заинтересованите страни чрез Община Стралджа до
Административния съд – Ямбол.
12567

Кмет: М. Андонов

ОБЩИНА С. ВЕТРИНО,
ОБЛАСТ ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 763
от 20 септември 2011 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – с. Ветрино, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване за изграждане на бензиностанция и газостанция в ПИ
№ 021021 в землището на с. Габърница, община
Ветрино, област Варна.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Ветрино пред Административния съд – Варна.
12568

Председател: Ст. Велева

64. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 5 ЗПБ – строителни материали,
в площ „Ясака“, разположена в землището на
с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч.
12710
44. – Националната агенция за приходите, Териториална дирекция – гр. Пловдив, на основание
чл. 239, ал. 2 ДОПК с Постановление за възлагане
на недвижим имот изх. № 0244/2010/000206 от
17.10.2011 г. възлага на „Керра Пловдив“ – АД,
БУЛСТАТ 201215762, Пловдив, ул. Радецки 22А,
представлявано от Димитричка Дончева Желева,
адрес на представителя – Пловдив, ж.к. Тракия,
бл. 201А, вх. Б, ет. 7, ап. 21, следния недвижим
имот: гараж № 3 в югоизточната част на партерния етаж със застроена площ 21,29 кв. м в
Пловдив, ул. Филип Македонски 31, при граници:
от североизток – гараж № 5, от югоизток – незастроено дворно място, от югозапад – гараж № 1,
и от северозапад – гараж № 4, ведно с 1,353 %
идеални части от общите части на сградата.
Имотите се продават такива, каквито са в момента на продажбата и купувачът не може да
претендира за недостатъци на закупения имот.
Собствеността преминава у купувача от датата
на постановлението.
12729
14. – Адвокатският съвет на Адвокатската колегия – София, обявява, че на основание чл. 133,
ал. 1, т. 4 от Закона за адвокатурата с решение
по д. д. № 348/2011 на Дисциплинарния съд при
Адвокатска колегия – София, Георги Христов Ка-
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линов – адвокат от Адвокатска колегия – София,
се лишава от право да упражнява адвокатска
професия за срок 3 месеца.
12758
430. – Европейският политехнически университет – Перник, обявява конкурси за доценти
по: 02.04.13 електротехнологии – един, 05.11.01
социология – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите
да могат да преподават на английски език. Документите за кандидатстване се подават в офиса
на Европейския политехнически университет в
Перник, п.к. 2300, ул. Св. св. Кирил и Методий
23, тел. 076 600 773.
12757
23. – Институтът по физиология на растенията
и генетика при БАН – София, обявява конкурси
за четирима професори по 4.3. Биологични науки, 01.06.16 физиология на растенията – двама
за нуждите на секция „Фотосинтеза“; един за
нуждите на секция „Минерално хранене и воден
режим“; един за нуждите на секция „Регулиране
на растежа и развитието на растенията“ – всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Справки и документи – в канцеларията
на института: 1113 София, ул. Акад. Г. Бончев
21, тел. 872-81-70.
12672
593. – Институтът по математика и информатика при БАН – София, обявява конку рс
за професор в област на висше образование 4.
Природни науки, математика и информатика,
професионално направление 4.5. Математика,
нау чна специалност 01.01.05 диференциални
уравнения (динамични системи и уравнения на
математическата физика) със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в отдел „КУД“ на института, София, ул.
Акад. Г. Бончев, бл. 8, тел. 979-28-48.
12673
6. – Институтът за изследване на изкуствата
при БАН – София, обявява конкурси за заемане
на академичните длъжности: главен асистент
по 05.08.02 музикознание и музикално изкуство – един, за нуждите на ИГ „Етномузикология“;
доцент по 05.08.03 кинознание, киноизкуство и
телевизия – един, за нуждите на сектор „Екранни
изкуства“, със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – в института,
ул. Кракра 21, тел. 02/944 2414.
12699
507. – Институтът по тютюна и тютюневите
изделия – с. Марково, към Селскостопанската
академия – София, обявява конкурси за доценти
по професионално направление 5.12. Хранителни
технологии, научна специалност – технология на
тютюна и тютюневите изделия – двама, със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Справки и документи – в института, с. Марково
4108, тел. 032/672364.
12688
1. – Общ и нск ата а г ен ц и я за п ри ват изация – Стара Загора, на основание чл. 30 ЗПСК
обявява, че през периода 20.VІ.2011 г. – 16.ХІ.2011 г.
са извършени следните продажби на общински
нежилищни имоти за стопански цели: в с. Дълбоки, община Стара Загора, УПИ V за стопанска дейност, кв. 39 (бивша баня), продаден на
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Светла Иванова Гвоздева за 8723,42 лв., и обект
с идентификатор № 68850.505.149, Стара Загора,
ул. Генерал Гурко 32 – 34, продаден на „Румелия
билдинг“ – ООД, представлявано от управителя
Шабан Корай Шентюрк, за 256 557,70 лв. Сделките
са изплатени изцяло от купувачите.
12645
119. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава
на заинтересованите, че е одобрил технически
инвестиционен проект на основание чл. 145,
ал. 2, чл. 143, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 142,
ал. 6, т. 2 ЗУТ и на основание чл. 148, ал. 3 и 4
ЗУТ е издал на „Кабел САТ-запад“ – ООД, Разрешение за строеж № 023 от 09.11.2011 г. за обект
„Магистрален оптичен кабел от гр. Гоце Делчев
до с. Гърмен“. Местоположението на обекта е на
територията на общините Гоце Делчев и Гърмен.
Разрешението за строеж подлежи на обжалване
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12609
14. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУТ, че е изготвен проект за ПУП – ПЗ и ПУП – парцеларни
планове за трасета на обекти на техническата
инфраструктура – кабелно трасе за ел. провод,
битова канализация и водопровод до ПСОВ/
КПС, намираща се в ПИ 07079.11.484 по одобрена КККР на Бургас, кв. Крайморие. Проектът е
изложен за разглеждане в сградата на Община
Бургас, стая 406. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
заинтересуваните могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
12663
5. – Областният управител на област Велико
Търново на основание чл. 148, ал. 3 и чл. 149,
ал. 4 ЗУТ обявява на заинтересованите лица, че
е издал на възложителя – Министерството на
транспорта, информационните технологии и съобщенията (МТИТС), Разрешение за строеж № 34
от 15.11.2011 г. за обект: „Оптична свързаност на
учебен център на МТИТС“, с трасе, преминаващо
през териториите на община Павликени и община Сухиндол. Разрешението за строеж може да
бъде обжалвано от заинтересованите лица чрез
областния управител на област Велико Търново
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12640
37. – Община Дряново на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ обявява на заинтересуваните лица, че е
изготвен подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии на трасе за изграждане на БКТП
1×630 kVA, кабелна линия – средно напрежение,
трифазно ел. захранване (до 20 kV) и МКРУ 20 kV
от стълб до имот с идентификатор 20660.25.34
в землището на с. Денчевци с обхват на плана – ПИ 20660.38.13 – път ІІІ клас, и дължина на
трасето 161 м. Проектът може да се разгледа в
общинската администрация, Дряново, стая 204.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
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срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
12686
5. – Община Карлово на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за обект: „За елементите на техническата инфраструктура (електропровод) за захранване на
поземлен имот № 36498.702.47, м. Беж бунар,
землище гр. Карлово, преминаващо през поземлен имот 7029604 – улица, публична общинска
собственост. Проектът е изложен за разглеждане
в стая 203 в сградата на общинската администрация. Съгласно чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация Карлово.
12647
931. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил
проект за изменение на подробния устройствен
план – план за улична регулация на улица с о.т.
№ 1 и о.т. № 2 по плана на одобрената улична
мрежа с Решение № 317 от 2009 г. на общинския
съвет, с който се предлага отпадане на улицата, с
което се засяга планът за регулация на поземлени
имоти в кв. 208, прокарване на нова улица с нови
о.т. № 1 и о.т. № 2а в южната част на поземлен
имот № 4370 от кв. 240 и образуването на нов
урегулиран поземлен имот № IX-4730 „За екологично чисто производство“. Проектът е изложен
във входното фоайе на таблото за съобщения в
сградата на общинската администрация гр. Костинброд, ул. Охрид 1. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проекта до кмета на Община Костинброд в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
12648
932. – Община Костинброд на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че в общинската администрация е постъпил
проект за изменение на подробния устройствен
план – план за улична регулация на улици: улица
с о.т. 515, о.т. 517, о.т. 518 и о.т. 526 (южната граница на ул. Първи май); улица с о.т. 515, о.т. 963
и о.т. 539 (част от ул. Люлин) и улица с о.т. 517 и
о.т. 520 (част от ул. Оборище) по съществуващите
имотни граници на урегулирани поземлени имоти
в квартал 201, квартал 202 и квартал 197 по плана
на гр. Костинброд. Проектът е изложен във входното фоайе на таблото за съобщения в сградата
на общинската администрация гр. Костинброд,
ул. Охрид 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до кмета на Община Костинброд в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12649
17. – Община Мездра на основание чл. 128,
ал. 2 и 12 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на техническата
инфраструктура, на обект: Външно ел. захранване

БРОЙ 95

ДЪРЖАВЕН

20 kV на фотоволтаична електроцентрала, намираща се в УПИ III № 27317.706.4 по кадастралната
карта на с. Елисейна, община Мездра. Трасето на
кабелното захранване преминава през следните
имоти: извън урбанизираната територия – ПИ с
идентификатори № 27317.000.705 и № 27317.000.937;
в урбанизираната територия – ПИ с идентификатори № 27317.707.10, 27317.707.3, 27317.707.2,
27317.937.3, 27317.937.1, 27317.706.4. Проектът се
намира в общинската администрация Мездра,
стая 106. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения и предложения по проекта
до общинската администрация Мездра.
12646
11. – Областният управител на област Пловдив на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че на основание чл. 148,
ал. 3 ЗУ Т е издадено Разрешение за строеж
№ РЗШ-01-5 от 17.11.2011 г. на възложителя Агенция „Пътна инфраструктура“ с идентификационен
№ 000695089 и адрес: София 1000, бул. Македония 3, да извърши строително-монтажни работи
съгласно одобрения на 16.11.2011 г. технически
инвестиционен проект за обект: „Рехабилитация
на път ІІ-56 „Брезово – Раковски – Пловдив“ от
км 71+600 до км 83+510 и от км 85+060 до км
90+330“, преминаващ през териториите на общините Раковски и „Марица“, област Пловдив.
Разрешението за строеж може да бъде обжалвано от заинтересуваните лица чрез областния
управител на област Пловдив пред Върховния
административен съд в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12684
31. – Община Раднево на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на всички заинтересовани,
че е изготвен проект за ПУП – парцеларен план
за обект: „Бензиностанция и бързо хранене“,
подобект: „Ел. захранване“, на ПИ № 020113,
местност Айкъна, през ПИ № 000033, 000158,
000503 и 018014 в землището на с. Боздуганово,
община Раднево, област Стара Загора. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от
обнародване в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до Община Раднево.
12687
93. – Община Сименовград на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен
план и специализирана план-схема за външно
ел. захранване на фургон в ПИ № 596013 – м.
Над гарата, в землището на Симеоновград.
Проектното трасе на ел. кабел с дължина 139 м
попада в ПИ 596013 и ПИ 000592 – полски път
на община Сименовград. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните могат
да се запознаят с проекта (който се намира в
общината) и да направят писмени възражения,
предложения и искания по него до общинската
администрация.
12644
14. – Община Чирпан на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – план за застрояване, с цел предвиждане
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на свободно застрояване за стопански и складови
сгради при спазване на нормативите за зона Пп
(предимно производствена) на ПИ № 000387 в
землището на с. Малко Тръново, община Чирпан. Документацията по изработения проект е на
разположение всеки работен ден в стая 4, ет. 1 в
сградата на Община Чирпан. Съгласно чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“.
12611
5. – Община с. Ветрино, област Варна, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект на ПУП – ПП за имот № 115029, м. Пред
фуражен цех в землището на с. Белоградец, собственост на „Мараж“ – ООД, за водоснабдяване
на имота. Проектът е изложен в отдел „ОС и УТ“
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до кмета на Община Ветрино.
12610

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181 АПК съобщава,
че е постъпило оспорване от Силвия Любомирова
Герасимова от София срещу Правилника за състезателните и трансферните права на Българската
федерация по баскетбол (приет на ОС на БФБ от
30.01.1996 г.) в частта му по чл. 13, ал. 1 (доп. на
17.11.2010 г.), с която се предвижда заплащане на
обезщетение на състезател подрастващ, сключил
договор за спортна подготовка и квалификация,
при преминаване в друг клуб по време на срока на договора, по което е образувано адм. д.
№ 14440/2011 по описа на Върховния административен съд.
12614
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Райна Любенова Копривленска
с адрес София, ул. Георги Бенковски 12, вх. А,
ет. 1, ап. 15, със съдебен адрес гр. Гоце Делчев,
ул. Александър Стамболийски 11, адв. Ани Караметова-Мейзинева, против Заповед № 596 от
04.11.2009 г. на кмета на Община Гоце Делчев, с
която е одобрен подробен устройствен план – план
за регулация за УПИ ІІІ, VІІ и VІІІ от кв. 1 по
плана на с. Мусомища, община Гоце Делчев, с
който парцелите са регулирани по съществуващи имотни граници. Запазени са номерата на
парцелите ІІІ, VІІ и VІІІ, създаден е нов УПИ
ХVІ, образувано е адм. д. № 291/2011, насрочено
за разглеждане в открито съдебно заседание на
17.01.2012 г., 10 ч., в зала 002. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници
в производството пред съда в едномесечен срок
от обнародването на оспорването в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което трябва да съдържа: а) трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има
такъв – за българските граждани; б) трите имена
и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
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електронен адрес, ако има такъв; в) фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър
адрес на управление и електронния му адрес;
г) номер на делото; д) акта, който се оспорва, и
органа, който го е издал; е) изявление, че заинтересуваното лице желае да бъде конституирано
в производството като ответник; з) подпис на
заявителя. Към заявлението се прилагат писмени
доказателства, удостоверяващи качеството на
заинтересувано лице на заявителя. Със заявлението е недопустимо да се правят искания за
отмяна на индивидуалния административен акт,
както и за присъединяване към подадени жалби
в законоустановения срок.
12657
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че по жалба
на Георги Борисов Минчев от Бургас, ж.к. Лазур, бл. 82, вх. 1, ет. 5, е образувано адм. дело
№ 2263/2011 по описа на съда с предмет на оспорване – Заповед № 936 от 25.08.1998 г. на кмета
на община Бургас, с която е одобрена корекцията
на имотните граници на имоти пл. № 307, 308
и 329 по кадастрален план на в.з. Мин. бани и
въвеждане на нов имот с пл. № 742 и отреждане
на парцели VІ и ХІ, кв. 15, като съсобствени и
за имот пл. № 742. Заинтересованите лица могат
да се конституират като заинтересовани страни в
производството по адм. дело № 2263/2011 в едномесечен срок от деня на обнародване на съобщението в „Държавен вестник“. Административно
дело № 2263/2011 е насрочено за 21.02.2012 г. от
11,30 ч.
12623
Административният съд – Бургас, на основание чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване на Заповед № 2318 от 29.09.2011 г.
на заместник-кмета на община Бургас, с която е
одобрено изменение на ПУП – ПРЗ на УПИ II101, кв. 49 по плана на промишлена зона „Север“,
Бургас – ПИ с идентификатор 07079.604.105 по
КККР, което изменение се състои в провеждане
на уличната регулация на УПИ II по източната
граница на ПИ с идентификатор 07079.604.105,
като ПИ с идентификатор 07079.604.169 се включва
към уличната регулация; отреждане на УПИ II
за имот 105 и за стоково тържище, като предвиденото в имота свободно стоящо застрояване
с височина до 15 м е показано с ограничителни
линии и градоустройствени показатели за зона
Пп – в матрица и таблица, със ситуиране на
задължителното местоположение на зоната за
съхранение на плодове и зеленчуци – съгласно
кафявите, червените, сините и черните линии и
надписи и условни цветове върху приложения
към заповедта проект. По оспорването е образувано адм.д. № 2424/2011 на Административния
съд – Бургас. Заинтересуваните лица могат да се
конституират като ответници в производството
в едномесечен срок от деня на обнародване на
съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване
на заявление до съда със съдържание съобразно
чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Насрочва съдебно заседание
на 13.02.2012 г. от 13 ч.
12624
Административният съд – Варна, на основание чл. 218, ал. 2 и 4 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. дело № 3803/2011 по описа на ІІ отделение,

ВЕСТНИК

БРОЙ 95

ХХІХ състав, по жалба на Пламен Димитров Панев и Мирослав Димитров Панев срещу Решение
№ 3411-7 от 22, 23 и 29.06.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, в частта за имот с № 619 с.о.
„Планова“, Варна, с което на основание чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
и по предложение на кмета на Община Варна с
вх. № РД-11-9302/116 от 06.06.2011 г. Общинският
съвет – гр. Варна, е одобрил подробен устройствен
план (ПУП) – план за улична регулация (ПУР)
на с.о. „Планова“, в т. ч. и схеми: водоснабдяване и канализация, електрозахранване, идейна
план-схема за вертикално планиране и комуникационно-транспортна схема. Съдът указва на
заинтересованите лица, че в срок 1 месец от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“
могат да подадат заявление до Административния
съд – Варна, със съдържание съобразно чл. 218,
ал. 4, т. 1 – 7 ЗУТ за конституирането им като
ответници в производството.
12615
Административният съд – Варна, ХVІ състав,
на основание чл. 181, ал. 1 АПК съобщава, че е
постъпило оспорване от Красимира Костадинова
Костадинова, Николинка Димитрова Ангелова,
Ангелина Костадинова Минева и Йордан Димитров Василев срещу Заповед № 3192 от 01.09.2011 г.
на кмета на Община Варна, с която се налага
строителна забрана в 19 и 20 микрорайон на Варна
(ж.к. Чайка), по повод на което е образувано адм.
дело № 3870/2011 по описа на Административния
съд – Варна, второ отделение, ХVІ състав.
12725
Административният съд – Варна, съобщава за
направено оспорване от Петър Николаев Липчев
от Варна, ул. Гларус 25, на Заповед № 3192 от
01.09.2011 г. на кмета на Община Варна, с която е
наложена строителна забрана на територията на
19 и 20 микрорайон (ж.к. Чайка) за срок съгласно
чл. 198, ал. 2 ЗУТ в частта за ПИ 10135.2562.206.
По оспорването е образувано адм.д. № 3700/2011
по описа на Административния съд – Варна.
12726
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че
е образувано адм.д. № 3254/2011 по оспорване,
предявено от Пламен Христов Панайотов срещу
Решение № 3409-7 от 22, 23 и 29 юни 2011 г. на
Общинския съвет – гр. Варна, с което е одобрен
ПУП – план за улична регулация на СО „Зеленика“, по отношение на имоти 545.186 и 545.187.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен
вестник“ чрез подаване на заявление до съда,
което да съдържа: трите имена и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако има такъв – за
българските граждани; трите имена и личния
номер за чужденец и адреса, заявен в съответната администрация, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв; фирмата на търговеца или
наименованието на юридическото лице, изписани
и на български език, седалището и последния посочен в съответния регистър адрес на управление
и електронния му адрес; номер на делото; акта,
който се оспорва, и органа, който го е издал; изяв
ление, че заинтересуваното лице желае да бъде
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конституирано в производството като ответник;
подпис на заявителя. Към заявлението да приложат
писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на заявителя. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на индивидуалния административен
акт, както и за присъединяване към подадената
жалба от Пламен Христов Панайотов.
12739
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 3121/2011 по оспорване,
предявено от Мариана Иванова Цанева срещу
Заповед № 470 от 12.12.2007 г. на зам.-кмета на
Община Варна, с която е одобрен ПУП – ПРЗ и
РУП на УПИ ХХVІ-1310, 1311 „за офиси“, кв. 22,
по плана на 8 м. р. на Варна. Заинтересуваните
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда, което да съдържа:
трите имена и адреса, телефон, факс и електронен
адрес, ако има такъв – за българските граждани;
трите имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; фирмата
на търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба от Мариана Иванова Цанева.
12740
Административният съд – Видин, III състав,
на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е
образувал адм. д. № 307/2011 по описа на Админис
тративния съд – Видин, насрочено за разглеждане
в открито съдебно заседание на 25.01.2012 г. от
9,30 ч. по жалба на Иванка Тодорова Тодорова,
Теменужка Георгиева Якимова и Лозан Иванов
Рангелов, тримата от Белоградчик, ул. Цар Асен
I № 19, против Заповед № 54 от 11.01.2011 г. на
кмета на Община Белоградчик за одобряване
на ПУ П – ПР за У ПИ X V III-244, кв. 56 по
плана на Белоградчик – запазване на дворищнорегулационните линии към съседните имоти
на съществуващия УПИ XVIII-244 – разделяне
на УПИ XVIII-244 и образуването на два нови
УПИ – ХХХI-244 и ХХХII-244, с равни площи
в рамките на първия имот. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници
в производството в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
12727
Административният съд – Габрово, на основание чл. 218, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по оспорване
от Екатерина Илиева Аладжемова от София на
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Решение № 167 от 21.07.2011 г. на Общинския съвет – гр. Габрово, с което е одобрен ПУП – ПРЗ
на Северна зона Габрово (обхват СИЗ, кв. Стефановци, кв. Бойката, кв. Златари, кв. Тончевци) в
цифров и графичен вид в частта, касаеща предвижданията за ПИ № 14128.502.81 (УПИ ХХХI-81)
от кв. 8 – прокарване на улица с о.т. 139 – 140, е
образувано адм.д. № 238/2011. Заинтересованите
лица могат да се конституират като ответници в
производството в едномесечен срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез
подаване на заявление до съда със съдържание
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ. Към заявлението да
се приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице на
заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба.
12652
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило оспорване от Атанас Виронов Стоянов на
акт – Решение № 892 от 20.09.2011 г. на Общинския
съвет – гр. Балчик, по силата на което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129, ал. 1
ЗУТ и заявление с вх. № 437 от 13.09.2011 г. от
собственици на имоти в масив 25 на с. Кранево
е одобрен план за регулация и застрояване на
масив 25 – с. Кранево, община Балчик, окончателен проект-актуализация (ДВ, бр. 80 от 2011 г.),
както и правото на заинтересуваните лица да се
конституират като ответници по адм. д № 775/2011
по описа на Административния съд – Добрич,
чрез подаване на заявление в изискуемата форма
съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок
от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
12607
Административният съд – Добрич, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е постъпило
оспорване от Светлин Пламенов Стоянов и
„Кончерто“ – ЕООД, на акт – Решение № 892 от
20.09.2011 г. на Общинския съвет – гр. Балчик, по
силата на което на основание чл. 21, ал. 1, т. 11
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ и заявление с вх. № 437
от 13.09.2011 г. от собственици на имоти в масив
25 на с. Кранево е одобрен план за регулация и
застрояване на масив 25 – с. Кранево, община
Балчик, окончателен проект-актуализация (ДВ,
бр. 80 от 2011 г.) в частта му, отнасяща се до
имот с идентификатор 39459.25.34 в с. Кранево,
община Балчик, както и правото на заинтересуваните лица да се конституират като ответници
по адм. д. № 773/2011 по описа на Административния съд – Добрич, чрез подаване на заявление
в изискуемата форма съгласно чл. 218, ал. 4 ЗУТ
в едномесечен срок от деня на обнародването в
„Държавен вестник“.
12724
А дминистративният съд – София-град, II
отделение, 29 състав, призовава Лилия Захариева Чаръкчиева, Димитър Митков Драгиев и
другите притежатели на вещни права в имоти
с идентификатори 68134.401.252 и 68134.252.2 с
административен адрес: София, ул. Сердика 23,
като заинтересовани страни по адм.д. № 7096/2010,
образувано по жалба на Илиян Георгиев Ива-
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нов и Стоян Георгиев Атанасов против Заповед
№ РД-18-45 от 09.07.2010 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) в частта на заповедта
относно имот с идентификатори 68134.401.252 и
68134.252.2. Делото е насрочено за 18.01.2012 г.
от 10,30 ч. Заинтересованите страни да посочат
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на ГПК.
12618
Пловдивският окръжен съд, V а.х. състав,
призовава Тончо Тодоров Богданов, Светломир
Емилов Колев, Росица Джанкова Чолакова, Александър Джанков Чолаков, Мишел Паула Василев,
Татяна Иванова Татарлиева, Поля Тинчева Захариева, Елена Георгиева Барбова, Григор Георгиев
Маджаров, с неизвестни адреси по делото, да се
явят в съда на 30.01.2012 г. в 9 ч. като ответници
по а.х.д. № 397/2007, заведено от Таня Стоянова
Ламбрева и други жалбоподатели от Пловдив,
бул. Руски 117, вх. Б. Ответниците да посочат
съдебни адреси, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК (отм.).
12741
Балчишкият районен съд съобщава на Красимира Иванова Стоянова, че е конституирана
като ответник по гр. д. № 448/2007 и следва да
се яви в канцеларията на съда за връчване на
книжата по делото в двуседмичен срок от датата
на обнародването в „Държавен вестник“.
12722
Видинският районен съд уведомява Илиас
Блугурас, гражданин на Република Гърция, роден
на 11.12.1965 г. в Лариса, Гърция, че срещу него
в съда е образувано гр.д. № 2035/2011 с правно
основание чл. 49, ал. 1 СК от неговата съпруга
Екатерина Иванова Рачева-Блугура. В случай че
в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“ ответникът не
се яви в деловодството на Видинския районен
съд да получи преписи от исковата молба и приложенията, на същия ще бъде назначен особен
представител на разноски на ищцата.
12617
Добричкият районен съд, гражданска колегия,
І състав, на основание чл. 562, ал. 1 ГПК въз
основа на определение от 20.10.2011 г. по гр. д.
№ 4175/2011 по описа на съда издава заповед в
полза на Ивелина Желева Желязкова от Добрич,
ж.к. Дружба, бл. 18, вх. Е, ап. 24, по молбата є
за обезсилване на ценна книга: временно удостоверение № 2006-320 от 22.01.2007 г. за записани
949 поименни акции, емисия 2006 г., от капитала
на „ПроКредит Развитие България“ – АД, ЕИК
175198547, със седалище и адрес на управление
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София, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров 26, представлявано от Делчо Станчев
Делчев и Рени Иванова Пейчева, всяка една от
които акции е с право на един глас, емисионна
стойност 1,02 лв. и номинална стойност 1 лв.
Кани държателя на посоченото временно удостоверение да заяви своите права най-късно до
деня на заседанието на съда за произнасянето
по обезсилването – 30.01.2012 г. от 14 ч., като го
предупреждава, че ако не стори това, временното удостоверение ще бъде обезсилено. Нарежда
на „ПроКредит Развитие България“ – АД, ЕИК
175198547, със седалище и адрес на управление
София, район „Възраждане“, бул. Тодор Александров 26, представлявано от Делчо Станчев
Делчев и Рени Иванова Пейчева, да не върши
никакви плащания на приносителя на посоченото
временно удостоверение.
12616
Пазарджишкият районен съд съобщава на
Алексей Иванович Чуканов, че срещу него е
заведено гр.д. № 3055/2011 с ищец Надежда Евтимова Чуканова за прекратяване на брака им. В
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ ответникът да се яви в съда за получаване
на преписи от исковата молба и приложенията.
12723
Сливенският районен съд призовава Кристиан
Зийгфрийд Хайнц Герт, гражданин на Германия,
гр. Берлин, адрес неизвестен, да се яви в съда
на 10.02.2012 г. в 9,40 ч. като ответник по гр.д.
№ 5704/2011, заведено от Борислава Русева Герт
от Сливен. Ответникът да посочи съдебен адрес,
в противен случай делото ще се гледа при условията на чл. 48, ал. 2 ГПК.
12728

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
25. – Управителният съвет на сдружение
„Тенис клуб 1882“, София, на основание чл. 26,
ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 20 от устава на сдружението
свиква извънредно общо събрание на членовете
на сдружение „Тенис клуб 1882“ на 09.01.2012 г. в
18 ч. в седалището и на адреса на управление на
сдружението, София, ж.к. Младост 1, бл. 3, вх. 4,
ет. 7, ап. 70, при следния дневен ред: 1. решение
за преобразуване на сдружението в юридическо
лице за общественополезна дейност; 2. решение за
изменения на устава на сдружението във връзка
с решението по т. 1 от дневния ред и промяна на
реда за свикване на общо събрание. Поканват се
всички членове на сдружение „Тенис клуб 1882“
да вземат участие в общото събрание лично или
чрез упълномощени от тях лица.
12691
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