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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Гражданския
процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 59 от 2007 г.;
изм., бр. 50 от 2008 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 63 от 2008 г.;
изм., бр. 69 от 2008 г., бр. 12, 19, 32 и 42 от
2009 г.; Решение № 4 на Конституционния съд от
2009 г. – бр. 47 от 2009 г.; изм., бр. 82 от 2009 г.,
бр. 13 и 100 от 2010 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 5 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 73 се създава ал. 4:
„(4) Процентът на пропорционалната такса
по изпълнителните дела намалява с увеличаване
на интереса, като таксата не може да надвишава максималния размер, определен в тарифата
по ал. 3. Пропорционална такса за опис се
начислява върху по-малката сума от цената на
описаната вещ и от паричното вземане. Сборът
от всички пропорционални такси за сметка на
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длъжника или взискателя в едно изпълнително
производство не може да надвишава една десета
от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава
този размер.“
§ 2. В чл. 79 се създава ал. 3:
„(3) За извършване на опис на имущество
в срока за доброволно изпълнение такса не се
събира.“
§ 3. В чл. 431, ал. 4 в изречение първо думите
„съответната такса“ се заменят със „съответната
държавна или местна такса, освен в случаите
по чл. 83, ал. 1 и чл. 84“.
§ 4. В чл. 433, ал. 1, т. 6 накрая се поставя
запетая и се добавя „освен в случаите на чл. 83“.
§ 5. Създава се чл. 450а:
„Електронен запор върху вземане по сметка
в банка
Чл. 450а. (1) Запор върху вземане на длъжника по сметка в банка може да бъде наложен
от съдебен изпълнител чрез запорно съобщение
в електронна форма, подписано с квалифициран
електронен подпис, изпратено по електронен
път чрез Единна среда за обмен на електронни
запори. Запор върху други вземания на длъжника
от банка се извършва по общия ред.
(2) Съдебният изпълнител и банките могат
да се включат или изключат от Единната среда
за обмен на електронни запори с едностранно
изявление до министъра на правосъдието. С
включването им в Единната среда съдебните
изпълнители и банките се задължават да приемат електронни изявления във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора.
При изключване от Единната среда съдебните
изпълнители и банките са длъжни да продължат
да приемат електронни изявления във връзка
с наложените до момента електронни запори.
(3) Запорното съобщение, отговорът на
банката, съобщението за вдигане на запора,
потвърждението за полученото съобщение и
другите изявления във връзка с налагането, изпълнението и вдигането на запора се представят
и поддържат в системата чрез единен стандарт,
утвърден от управителя на Българската народна
банка и министъра на правосъдието.
(4) Изискванията към Единната среда за
обмен на електронни запори се утвърждават
от управителя на Българската народна банка и
министъра на правосъдието.
(5) Електронните изявления са получени от
адресата с изтеглянето им от Единната среда
за обмен на електронни запори.
(6) Когато изявлението е представено чрез
различен стандарт, липсват задължителни реквизити или авторът не може да се идентифицира,
адресатът връща съобщение, че получаването
не се потвърждава и причините за това.
(7) Съдебният изпълнител прави бележка в
делото за извършените действия във формата
на електронен документ, като посочва неговото
място на съхранение в Единната среда за обмен
на електронни запори.“

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

§ 6. В чл. 455 ал. 2 се изменя така:
„(2) Изплащането на дължимите на взискателя и на присъединените кредитори суми
става в 7-дневен срок от влизането в сила на
разпределението на събраните суми или от изтичането на срока по чл. 191, ал. 5 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и ако липсва
законова пречка за това. Изплащането става въз
основа на платежни нареждания на съдебния
изпълнител, който отбелязва погасяването върху
изпълнителния лист.“
§ 7. В чл. 487, ал. 2 думите „както и“ се заличават, а след думата „имот“ се добавя „и се
публикува на интернет страницата на окръжния
съд по местоизпълнението“.
§ 8. В чл. 496, ал. 2, изречение първо след
думите „От деня“ се добавя „на влизане в сила“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 9. В срок от един месец от влизането в
сила на този закон Министерският съвет приема измененията и допълненията в Тарифата за
държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс и в
Тарифата за таксите и разноските към Закона
за частните съдебни изпълнители, произтичащи
от този закон.
§ 10. По изпълнителните дела, по които
до влизането в сила на този закон са внесени
авансово пропорционални такси, но не са извършени съответните действия, таксите не се
преизчисляват.
§ 11. За действията, които са извършени до
влизането в сила на този закон, без да е съб
рана авансово таксата по чл. 83 от Закона за
частните съдебни изпълнители, се начисляват
такси по реда на този закон.
§ 12. В Закона за частните съдебни изпълнители (обн., ДВ, бр. 43 от 2005 г., изм., бр. 39
от 2006 г., бр. 31, 59 и 64 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 97 от 2010 г. и бр. 82 от 2011 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 19 се създава ал. 4:
„(4) Частният съдебен изпълнител е длъжен
в случаите по чл. 487, ал. 2 от Гражданския
процесуален кодекс да публикува обявленията
за публична продан и на интернет страницата
на камарата.“
2. В чл. 68, ал. 1, т. 4 думите „три месеца“
се заменят с „една“.
3. В чл. 69, ал. 1 думата „две“ се заменя с
„три“.
4. В чл. 78 се създава ал. 4:
„(4) За извършване на опис на имущество
в срока за доброволно изпълнение такса не се
събира.“
5. В чл. 83, ал. 2 след думата „интереса“ се
добавя „като таксата не може да надвишава
максималния размер, определен в тарифата
по чл. 78, ал. 2“ и се създават изречения второ
и трето: „Пропорционална такса за опис се
начислява върху по-малката сума от цената на
описаната вещ и от паричното вземане. Сборът
от всички пропорционални такси за сметка на
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длъжника или взискателя в едно изпълнително
производство не може да надвишава една десета
от задължението, освен когато техният минимален размер, определен в тарифата, надвишава
този размер.“
§ 13. Параграфи 5 и 7 влизат в сила от
1 януари 2013 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание
на 15 юни 2012 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:
Анастас Анастасов
5950

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 7
от 19 юни 2012 г.

по конституционно дело № 2 от 2012 г.
Конституционният съд в състав: председател: Евгени Танчев, членове: Емилия Друмева,
Владислав Славов, Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев,
Георги Петканов, Цанка Цанкова, Стефка
Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, при
участието на секретар-протоколиста Милена
Петрова разгледа в закрити заседания на 12
и 19 юни 2012 г. конституционно дело № 2 от
2012 г., докладвано от съдията Благовест Пунев.
Производството е по реда на чл. 149, ал. 1,
т. 2 и 4 от Конституцията.
Делото е образувано на 26.01.2012 г. по искане на 55 народни представители от 41-вото
Народно събрание на основание чл. 149, ал. 1,
т. 2 и 4 от Конституцията за установяване
противоконституционност и несъответствие
с общопризнатите норми на международното право и с международните договори, по
които България е страна, на чл. 34 и чл. 35
от Кодекса на труда (КТ), изменени с § 2 и
§ 3 от Закона за изменение и допълнение
на Кодекса на труда (ЗИДКТ) (ДВ, бр. 7 от
2012 г.), и чл. 414а КТ (обн., ДВ, бр. 26 от
1986 г.; последно изменение, бр. 7 от 2012 г.),
създаден с § 21 ЗИДКТ.
В искането се поддържа, че оспорените
текстове на § 2 и § 3 ЗИДКТ противоречат на
чл. 49, ал. 1 и 2 от Конституцията, тъй като
въведените с тях нови критерии ограничават
свободното сдру жаване на г ра ж даните и
синдикалните организации и съюзи за защита на интересите им в областта на труда
и социалното осигуряване, както и правото
на работодателите да се сдружават в защита
на своите стопански интереси. С посочените
разпоредби се ограничава плурализмът и се
отива към монополизъм в сдружаването на
работници и работодатели, което изключва
институционалния диалог между правител-
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ство, работници и работодатели като основен
елемент на социалната държава. По този
начин се допуска и злоупотреба с права,
тъй като се накърняват права и интереси на
други, с което се нарушава и чл. 57, ал. 2 от
Конституцията. Според вносителя на искането
оспорените разпоредби не съответстват и на
общопризнатите норми на международното
право и на международните договори, по които
България е страна – Конвенция № 87 от 1948 г.
и Конвенция № 98 от 1948 г. на МОТ относно правото на синдикално и работодателско
сдружаване, Конвенция № 111/586 на МОТ,
Хартата на основните права на Европейския
съюз, Международния пакт за икономически,
социални и културни права, Европейската
социална харта и Всеобщата декларация за
правата на човека.
В искането се поддържа още, че новосъздаденият чл. 414а КТ, който въвежда административна отговорност за работника или
служителя, когато предоставя работната си
сила без трудов договор – наказание глоба в
трикратен размер на личните осигурителни
вноски за социално и здравно осигуряване,
е противоконституционен. Според вносителя оспореният текст нарушава принципа на
правовата държава, защото гражданите се
санкционират, без да имат вина, тъй като
работникът или служителят е по-слабата
страна в трудовото правоотношение, вместо
държавата чрез своите контролни органи да
гарантира спазване на трудовото законодателство и да създаде условия за реализация
на правото им на труд – нарушение на чл. 4,
ал. 1 и чл. 48 от Конституцията. Поради това
се иска от Конституционния съд да обяви § 2,
§ 3 и § 21 ЗИДКТ за противоконституционни
и несъответстващи на общопризнатите норми
на международното право и на международните договори, по които България е страна.
С определение от 9.02.2012 г. искането е
допуснато до разглеждане по същество, поради
което производството по делото се намира
във фазата на неговото решаване. Със същото
определение като заинтересувани страни по
него са конституирани Народното събрание,
Министерският съвет, министърът на труда
и социалната политика, министърът на финансите, Конфедерацията на независимите
синдикати в България, Конфедерацията на
труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния капитал в България, Конфедерацията на
работодателите и индустриалците в България,
Българската стопанска камара, Българската
търговско-промишлена палата, Съюзът за
стопанска инициатива, Българският съюз
на частните предприемачи „Възраж дане“,
омбудсманът. Писмени становища по делото са постъпили от всички конституирани
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като заинтересувани страни с изключение на
омбудсмана и Българския съюз на частните
предприемачи „Възраждане“.
В писмените становища на Министерския
съвет, министъра на труда и социалната политика и министъра на финансите се поддържа,
че оспорените текстове не са противоконституционни. Според тях завишаването на
критериите за представителност на работодателските и синдикалните организации за
участие в Националния съвет за тристранно
сътрудничество не накърнява правото на сдружаване, доколкото тези организации, които
не отговарят на новите критерии, участват
в другите форми на диалог и договаряне, и
липсва държавна намеса чрез въвеждане на
разрешителен режим за тяхното учредяване.
Промяната е мотивирана от увеличаването
на броя на заетите в сивия сектор на икономиката, както и увеличената безработица,
които определят необходимостта да се установи действителната представителност на
работодателските и синдикалните организации
в социалния диалог между тях и правителството. Тези изисквания според становищата
представляват израз на управленска целесъобразност, която се намира извън обхвата
на контрола за конституционност, тъй като
предмет на регулация с оспорените текстове
на чл. 34 и чл. 35 КТ не са вътрешните отношения в тези организации, а външните им
отношения в тристранното сътрудничество.
Поддържа се, че не е противоконституционно
и въвеждането на изискване работодателската
организация да не осъществява дейност, възложена є със закон, за да участва в социалното
партньорство, тъй като, ако извършва такава
несвойствена дейност, тя губи профила си на
участник в социалния диалог. Според тях не е
противоконституционен и текстът на чл. 414а
КТ, тъй като с него не се толерира неравното
третиране на страните в трудовия процес, а
се насърчава спазването на законността и
коректното изпълнение на задълженията на
страните по трудовото правоотношение и
съответно се санкционират нарушенията на
трудовото законодателство.
От работодателските организации Асоциацията на индустриалния капитал в България и Конфедерацията на работодателите
и индустриалците в България подкрепят в
становищата си позицията, изразена от Министерския съвет, министъра на финансите и
министъра на труда и социалната политика.
Останалите работодателски организации, а
именно Българската търговско-промишлена палата, Българската стопанска камара
подкрепят искането, съответно първата от
тях – за обявяване противоконституционността и несъответствието им с общопризнатите
норми на международното право и международните договори, по които България е
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страна, на § 3 ЗИДКТ, втората – на § 2 и § 3
ЗИДКТ, а Съюзът за стопанска инициатива
изцяло подкрепя искането. От синдикалните
организации Конфедерацията на труда „Подкрепа“ в становището си подкрепя искането
за обявяване на противоконституционността
на § 2 и § 3 ЗИДКТ и несъответствието им с
общопризнатите норми на международното
право и международните договори, по които
България е страна, а Конфедерацията на независимите профсъюзи в България подкрепя
искането в частта му относно § 3 ЗИДКТ.
Конституционният съд, за да се произнесе,
съобрази следното:
1. Относно искането за установяване на
противоконституционност и несъответствие
с общопризнатите норми на международното
право и международните договори, по които
България е страна, на § 2 и § 3 ЗИДКТ, с които
се изменят чл. 34 и чл. 35 КТ
1.1. Новата редакция на чл. 34 КТ, въведена
с § 2 ЗИДКТ, предвижда, че за представителна
организация на работниците и служителите на
национално равнище се признава организация,
която отговаря на следните изисквания: 1) да
има най-малко 75 хиляди членове, 2) да има
организации на работниците и служителите в
повече от една четвърт от дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията
на икономическите дейности, утвърдена от
Националния статистически институт, с членуващи не по-малко от 5 на сто от заетите
лица във всяка икономическа дейност или
най-малко 50 организации с не по-малко от
5 членове във всяка икономическа дейност,
3) да има местни органи в повече от една
четвърт от общините в страната и национален ръководен орган и 4) да има качество
на юридическо лице, придобито по реда на
чл. 49, ал. 1, най-малко три години преди
подаването на искането за признаване на
представителност.
Промяната в действащия текст на чл. 34 КТ
за представителна организация на работниците и служителите на национално равнище
в сравнение с неговата предишна редакция
(ДВ, бр. 58 от 2010 г.) се отнася до завишаване изискването за броя на членовете от 50
на 75 хиляди на синдикалните организации
и на това за придобито качество на юридическо лице преди подаване на искането за
представителност от две на три години. От
друга страна, относно другите изисквания за
представителност се констатира занижаване на
същите по действащия текст на чл. 34 КТ, тъй
като според предходната редакция за нейното
наличие се изисква броят на организациите и
техните членове да съществува в повече от една
трета от отраслите и съответно местни органи
на тези организации – в повече от половината
общини, вместо съответно съществуване на
такива организации в повече от една четвърт
от икономическите дейности и техни местни
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органи в една четвърт от общините в страната
по настоящата редакция. При това положение
преценката за конституционност на промените
в чл. 34 КТ трябва да се отнася само до т. 1 и
т. 4 от него, в какъвто смисъл са и мотивите
на искането, въпреки че с неговия петитум
се оспорва конституционосъобразността на
целия § 2 ЗИДКТ.
Промяната на текста относно т. 1 и т. 4
има количествен, а не съдържателен характер.
Изискването за представителност на синдикалните организации на национално равнище
и в двете хипотези запазва качествената си
характеристика, а променя само параметрите
си – брой на членове и продължителност на регистрацията като юридическо лице до подаване
на искане за признаване на представителност.
Посочените промени не засягат вътрешните
отношения в синдикалната организация, тъй
като не създават някакъв ограничителен режим за нейното учредяване, т.е. не означават
държавна намеса в нейното създаване, което
би било противоконституционно като противоречащо на чл. 49, ал. 1 от Конституцията.
Увеличаването на необходимия брой членове
на синдикалните организации, необходим за
национално представителство на същите, няма
да затрудни социалния диалог, който включва
не само участието в Националния тристранен
съвет за сътрудничество, но и колективното
договаряне, различни форми на обмен на информация и консултиране в предприятията,
както и механизмите за съвместно вземане
на решения между работодатели и работници
от общ интерес. Независимо от наличие на
национално представителство синдикалните
организации участват в колективното договаряне и при сключването на колективен трудов
договор в предприятието, т.е. основната цел
на правото на сдружаване на работниците и
служителите в областта на труда и социалното
осигуряване е постигната. Те представляват
автономни структури, които се занимават с
индустриалните отношения и социалния диалог на ниво предприятие, бранш и отрасъл. От
друга страна, завишените норми за национално
представителство са проява на управленска
целесъобразност, която не засяга правото на
сдружаване, тъй като синдикалните организации на работниците и служителите продължават да съществуват, дори ако не отговарят
на новите изисквания. Новите критерии се
отнасят само до организациите на национално
равнище. Тези норми целят действително поголяма представителност при осъществяване
на социалния диалог на национално равнище
между синдикати, работодатели и правителство. Броят на членуващите в тях социално
осигурени лица определя относителната тежест
на съответната синдикална организация, а
удълженият срок за кандидатстване на организация на национално равнище след учре-
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дяването є като юридическо лице е свързан
с наличието на утвърдени позиции, структури
и подготвени органи за участие в социалния
диалог. Организациите на национално равнище представляват една по-значителна част
от професионалната общност и притежават
по-добро познаване в национален мащаб на
проблемите и интересите на работниците и
служителите, които членуват в тях, което
определя тяхното значение като партньори в
Националния съвет за тристранно сътрудничество, както и необходимостта от участие на
техни представители в надзорните органи на
Националния осигурителен институт (НОИ)
и Националната здравноосигурителна каса
(НЗОК). Поради това оспорените разпоредби
на чл. 34 КТ не са противоконституционни,
тъй като не противоречат на чл. 48, ал. 1,
чл. 49, ал. 1 и чл. 57, ал. 2 от Конституцията.
Оспорените разпоредби не противоречат
и на международните конвенции, по които
България е страна и които съгласно чл. 5,
ал. 4 от Конституцията са станали част от
нейното вътрешно право. В това си качество
те имат предимство пред националния закон,
ако той им противоречи. В случая не е налице
противоречие с чл. 3, ал. 2 от Конвенция № 87
от 1948 г. на МОТ, според който публичните
власти трябва да се въздържат от каквато е да
е намеса, която може да ограничи това право
или да попречи на неговото законно упражняване, тъй като, както се изтъкна по-горе,
такава намеса от страна на държавата не е
налице – не е предвиден разрешителен режим
за образуване на синдикални организации,
които се самоорганизират и самоуправляват,
като се съобразяват единствено само с уставите
си, т.е. същите са автономни във вътрешния
си организационен живот, докато оспорените
разпоредби от КТ се отнасят само до представителството им на национално равнище – участието им в Националния тристранен съвет за
сътрудничество, което визира външните им
отношения със социалните партньори. В този
смисъл не е налице и несъответствие с чл. 5
от Европейската социална харта, която визира
свободното сдружаване на работниците в национални или международни организации за
защита на техните икономически и социални
интереси. Оспорените разпоредби не са дискриминационни и поради това не нарушават
чл. 2, ал. 1 от Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 2, т. 2 от Международния
пакт за икономически, социални и културни
права и чл. 20 от Хартата на основните права
на Европейския съюз. Те не третират различно синдикалните организации с въведените
изиск вани я за национа лно представителство, тъй като това не препятства правото
на синдикално сдружаване на работниците,
а обрат но, оси г у ря ва ефек т и вна за щ и та
на техните интереси в социалния диалог
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на национално равнище от организации с
най-широка представителност на тези интереси и реални възможности за нейното
осъществяване.
1.2. Новата редакция на § 3 ЗИДКТ, с
който се изменя чл. 35 КТ относно представителните организации на работодателите
на национално равнище, с ал. 1 признава
за такива тези, които отговарят на следните
условия: 1) да обединяват браншови или отраслови структури и предприятия, в които са
наети не по-малко от 100 хиляди осигурени
по трудов договор лица, 2) да има организации на работодателите в повече от една
четвърт от дейностите, определени с код до
втори знак от К ласификацията на икономическите дейности, утвърдена от Националния
статистически институт, с не по-малко от
5 на сто от осигурените по трудов договор
лица във всяка икономическа дейност или
10 членове във всяка икономическа дейност,
3) да има местни органи в повече от една
четвърт от общините в страната и национален ръководен орган, 4) да има качество
на юридическо лице, придобито по реда на
чл. 49, ал. 1, най-малко три години преди
подаване на искането за признаване на представителство, 5) да не извършва дейност,
изрично възложена само на нея със закон или
с нормативен акт. Според ал. 2 в случаите,
когато един работодател членува пряко или
чрез браншова или отраслова организация
в две или повече национални организации
на рабо тодатели те, п ри установяване на
членския състав с оглед наличието на критериите за представителност по ал. 1 той
разполага с една от следните възможности:
1) да упълномощи с изрично пълномощно
една от националните организации, в които членува, и 2) да упълномощи с изрично
пълномощно браншовата или отрасловата
организация, в която членува. А линея 3 визира хипотезата, когато една браншова или
отраслова организация на работодателите
членува в две или повече национални организации на работодателите. В тези случаи
при установяване на членския състав по
ал. 1, т. 2 с оглед наличието на критериите
за представителност тя се включва в списъка на тази организация, на която е дала
изрично пълномощно да я представлява.
Промяната, въведена с изменението на
чл. 35 КТ, е съществена при сравнение със
старата редак ци я на този текст – вместо
минимален брой на работодателите като
изискване за представителство на организацията на национално равнище – 750 членове,
всеки с наети най-малко 10 работници и
служители и общо не по-малко от 15 000
работници и служители за всички членове
на работодателската организация, това изискване при новата уредба отпада, като се
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изхожда само от брой на наетите работници
и служители, който е силно завишен. Този
брой е 100 хиляди срещу 15 хиляди, съответно 30 хиляди работници и служители (в
последния случай, когато няма изискване за
минимален брой на членове работодатели).
Завишени са изискванията за наличие на
организации в отраслите и местните органи
на тези организации в общините съответно
от една пета на една четвърт от тях, както и
продължителността на срока от придобиване
качеството на юридическо лице до подаване
на молба за кандидатстване за национално
представителство от две на три години. Създадено е и новото изискване, според което
работодателската организация не трябва да
извършва дейности, изрично възложени само
на нея със закон или друг нормативен акт,
за да може да получи качеството на представителна организация на работодателите
на национално равнище. Промени има и в
представителството на национално равнище с оглед въведеното понятие браншова,
а не само отраслова организация на работодателите, както и възможността не само
отрасловата и браншовата работодателска
организация да бъде представлявана чрез
изрично упълномощаване на националната, когато членува в две или повече такива
организации при установяване на членския
състав с оглед изпълнение на критериите за
представителност по ал. 1 – чл. 35, ал. 3 КТ,
но това може да бъде и отделна работодателска организация, която пряко или чрез
браншова или отраслова такава членува в
две или повече национални организации на
работодателите – чл. 35, ал. 2 КТ.
Промен и т е в норм и т е за на ц иона л но
представителство на работодателските организации не са само количествени, а и
съдържателни. Това е така, защото не само
се завишават нормите за представителство,
при това драстично, но и защото отпада като
критерий броят на членовете работодатели, като за такъв остава единствено броят
на наетите работници и служители, което
ще ограничи участието на организации на
дребния бизнес в тристранния диалог на
на ц иона л но ра вн ище – ч л. 35, а л. 1, т. 1
КТ. Броят на работодателите като изискване се предвиж да само в чл. 35, ал. 1,
т. 2 – не по-малко от 10 членове за всяка
икономическа дейност като алтернативно
условие на новия основен критерий за представителност – брой на наетите осигурени
лица, които не трябва да са по-малко от 5
процента за всяка от тези дейности. Докато
при синдикалните организации този критерий е най-подходящият с оглед характера
на интересите, които се защитават с тези
сдружения на работниците и служителите,
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при работодателските организации поради
спецификата на стопанските интереси, които са предмет на защита – оптимизация
на услови я та за печа лба, ч ленс т во т о на
работодатели би трябвало да бъде водещият
критерий, наред с който броят на наетите
осигурени лица ще определи значимостта на
съответната работодателска организация и
необходимостта от участието є в тристранния диалог на национално равнище. Освен
това, докато изискването за представителност
при синдикалните организации е завишено
с 50 % относно броя на наетите осигурени
лица, които членуват в тях, този критерий
отбелязва увеличение съответно с около 7
пъти и 3,5 пъти в сравнение с предходната
редакция на чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ и увеличение на изискванията на критериите за
представителност по т. 2 и т. 3 от същия
текст. Такъв подход води до елиминиране
на участници в социалния диалог на национално равнище и до неравно третиране на
социалните партньори както в сравнение със
синдикалните организации, така и вътре в
работодателските организации с оглед наличието на стратификация в самия бизнес
и специфичните интереси на отделните социални групи в него. Това има за резултат
избирателно и небалансирано отношение от
страна на държавата към работодателските
организации, което дава предимство на организациите на едрия пред тези на дребния
и средни я капита л. Подобно национа лно
представителство, което не съобразява диференциацията и разнообразието на интересите
на отделните работодателски организации,
като дава приоритет на тези на едрия бизнес,
създава опасност за деформация на пазарната среда поради риска от монополизъм
и нелоялна конк у ренци я – нару шение на
чл. 19, ал. 2 от Конституцията.
Изискванията за национално представителство представляват ограничения, които
се на лагат, как то се посочи по-горе, по
съображения за управленска и стопанска
целесъобразност. Те трябва да бъдат разумни и допустими, за да бъдат конституционосъобразни. Когато обаче се предвиж да
прекалено голям брой на осигурени лица
като условие за национално представителство, без да се определя като изискване брой
членове на самите работодатели, участници
в организацията, се нарушава конституционният принцип за пропорционалност при
въвеж дане на допустими изисквания при
у п ра ж н я ва не на о сновн и п ра ва. Та к и ва
изиск вани я се превръщат в ог раничени я
на правото на сдру жаване при липса на
сериозно оправдание за наложителност на
предвидените завишени норми за национално представителство – нарушение на чл. 44,
ал. 1 и чл. 49, ал. 2 от Конституцията. По
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тази причина се предвиждат в чл. 35, ал. 2
и 3 КТ допълнителни възможности за асоцииране на работодателски организации, за
да могат да участват на национално равнище
и такива, които не отговарят на завишените
изисквания, макар че асоциирането няма
да може да отчете поради несамостоятелното им участие в диалога на национално
равнище спецификата на техните стопански
интереси. Поради това оспореният текст на
чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ трябва да се обяви за
противоконституционен, в резултат на което ще се възстанови действието на чл. 35,
ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от предходната
редакция на текста (ДВ, бр. 58 от 2010 г., в
сила от 30.07.2010 г.).
Член 34, т. 2 и 3 КТ и чл. 35, ал. 1, т. 2 и
3 КТ въвеждат еднотипни критерии за представителност съответно на синдикалните
организации и за работодателските организации. Те са симетрични по съдържание и
имат идентичен предмет.
Симетрията в съдържанието се изразява в
това, че критериите по чл. 34, т. 2 КТ имат
с ъщо т о значен ие за п редс та ви т ел нос т та
на синдикалните организации, каквото и
чл. 35, ал. 1, т. 2 КТ за работодателските
организации. Двете разпоредби са с един и
същи смисъл, а именно да гарантират наситеност на синдикалните и работодателските
организации с минимален брой структури и
минимален брой на членове в тях. Изискването е количествено измеримо и в еднаква
степен важно и към двата вида организации,
защото изразява степента, в която програмата
и дейността им се споделят от работници и
служители или работодатели, чиито интереси
те представляват. То има и важно социално
значение с оглед преценката на потенциала
на съответните организации да изразяват
и защитават интересите не само на своите
членове, но и на общността на работниците
и служителите или работодателите в цялата
страна. В уредбата това изискване е установено на едно и също ниво: „в повече от
една четвърт до втория знак от дейностите
от К ласификацията за икономически дейности, утвърдени от НСИ, с членуващи не
по-малко от 5 на сто от заетите лица във
всяка икономическа дейност“. Разликата,
доколко я има, е единствено в цифрите на
алтернативата, която се поставя на това
изискване. Но тя сама по себе си не е в
състояние да обоснове съществена разлика
в смисъла на двата текста. Нито пък изглежда алтернативата по чл. 35, ал. 1, т. 2
КТ като числова величина сама по себе си
да поставя някакви неизпълними условия.
В същото отношение на симетричност и
идентичност се намират и критериите по
чл. 34, т. 3 и чл. 35, ал. 1, т. 3 КТ. Става
въпрос за наличие на местни органи в повече
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от една четвърт от общините в страната и
национален ръководен орган. Посоченото
изискване определя организационната изграденост, структурата и ръководството за
синдикалните и работодателските организации за всяка от претендиращите организации
за национална представителност. Подобни
критерии имат своя логика, защото изразяват способността на тези организации да
участват в различните форми на социален
диалог (тристранно сътрудничество, колективно договаряне) на различни възможни
нива, както и да представляват и защитават
правата и интересите на своите членове.
Изтъкнатото съотношение меж ду чл. 34,
т. 2 и 3 КТ и чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 КТ налага
прилагането на еднаква мярка при преценката за тяхното съответствие с Конституцията.
В правото е известно правилото „Ubi eadem
legis ratio, ibi eadem legis disposition“ (Там,
където има едно и също разумно основание,
се прилага един и същи закон). В случая
също става ду ма за идентични текстове,
които имат една и съща цел. Следователно
и решението трябва да е едно и също или
както продължава латинската максима „et
de similibus idem est judicium“ (за еднаквите
неща решението трябва да е еднакво). Поради това, щом като искането за обявяване
на противоконституционност е отхвърлено
за чл. 34, т. 2 и 3 КТ, а същите съображения са приложими и за чл. 35, ал. 1, т. 2 и
3 КТ, искането следва да бъде отклонено и
по отношение на оспорените разпоредби,
относими към представителството на работодателските организации на национално
равнище.
Наличието на симетрични изисквания за
признаване представителността на синдикалните и работодателските организации е в
съответствие с основната идея, върху която
се изгражда в съвременното меж дународно
право защитата на правото на сдружаване
на работ ници те в син дика лни организации и на работодателите в работодателски
организации, а именно – общи и еднакви
принципи и изисквания за сдружаване. Ето
защо и тяхната уредба е установена заедно
и се съдържа в едни и същи меж дународни
актове – член 2 – 8 от Конвенция № 87 на
МОТ от 1948 г. и в чл. 5 от Европейската
социална харта от 1961 г. От същата идея
изхожда и чл. 49 от Конституцията, който в
ал. 1 и ал. 2 урежда правото на сдружаване
съответно на работниците и служителите, от
една страна, и на работодателите, от друга.
Същият подход е възприет и от законодателя
(чл. 33 КТ). Двата вида организации – синдикални и работодателски организации, са
пар т н ьорск и орга н иза ц и и. Това изиск ва
тяхната представителност да се признава въз
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основа на общи и еднакви критерии, като се
отчита, разбира се, разликата в интересите,
които те представляват.
Оспорената разпоредба на чл. 35, ал. 1,
т. 4 К Т не е п ро т и воконс т и т у ц ион на. С
нея само се удължава срокът от две на три
години между регистрацията на работодателската организация като юридическо лице
и подаването на искане за признаване на
представителност на национално равнище.
До този момент тя изпълнява всички свои
функции като сдружение на работодателите
с оглед придобитото качество на юридическо
лице, а удълженият срок за кандидатстване
се отнася само до националното му представителство, тъй като участието в него се
свързва с у т върдени позиции, ст ру к т у ри
и подготвени органи. Предпоставк ите за
такова у частие са резултат на период на
утвърждаване и създаване на авторитет на
организацията, необходим за пълноценната є
изява на национално равнище, поради което
срокът по чл. 35, ал. 1, т. 4 КТ не трябва да
се преценява като законово ограничаване
на тази възможност.
Изискването на чл. 35, ал. 1, т. 5 КТ за
национално представителство поставя отрицателното условие организацията да не
извършва дейности, изрично възложени само
на нея със закон или с нормативен акт. Това
изискване е противоконституционно поради
противоречието му с чл. 12, ал. 1, чл. 44,
ал. 1 и чл. 49, ал. 2 от Конституцията. За
да е конституционосъобразно възлагането,
с оглед изискването за доброволност при
поемане изпълнение на държавни функции
от сдружения на гражданите, е необходимо
върховният представителен орган на юридическото лице с демократично взето решение
да даде съгласие за такова възлагане, условие,
което липсва в оспорената разпоредба. Тя
е противоконституционна и защото визира
възлагане на всякакви дейности, различни
от изпълнението на държавни функции. В
този смисъл е Решение № 10 от 1994 г. по к.д.
№ 4 от 1994 г., раздел втори, абзац 4. Освен
това с чл. 35, ал. 1, т. 5 КТ се предвижда
възлагане на функции не само със закон, но
и с друг нормативен акт, който може да бъде
и подзаконов, а според цитираното решение то може да се извърши само със закон.
Това изискване се свързва с възможността
единствено Народното събрание да прави
преценка за допустимостта и общественото
оправдание за такова възлагане, както и с
възможността същото да бъде оспорено пред
Конституционния съд за евентуална противоконституционност. В този контекст установеното със закон ограничение за национално
представителство цели не ограничаване на
зависимостта на работодателската организация от държавата, защото възлагането на
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държавни функции на последната, когато е
доброволно и с нейно съгласие, не може да
представлява такова ограничаване. Съдът
преценява, че това изискване може да има
за резултат елиминиране от участие в тристранния диалог на национално равнище на
определени работодателски организации чрез
едностранното им възлагане от държавата
ос ъщес т вя ва не т о на д ърж а вн и фу н к ц и и.
Оспореният текст поради това е в противоречие не само с чл. 44, ал. 1 и чл. 49, ал. 2,
но и с чл. 4, ал. 1 от Конституцията, тъй
като такива законодателни промени нарушават правната сигурност и предвидимост
като основни характеристики на правовата
държава. В още по-голяма степен това се
отнася до работодателски организации, на
които с предшестващо възлагане на държавна
функция със съгласието на юридическото
лице с оспореното изменение на КТ са отнети функциите на национално представителство. Налице е флагрантно нарушаване
на принципа на правовата държава, след
като една организация доброволно е поела
изп ъ лнение на въ зложени те є д ържавни
функции, с последващо изменение на закона
да є бъде отнето качеството на национално
представена организация, т.е. с обратна сила
да є бъдат отнети придобити права.
Искането за установяване противоконституционността на чл. 35, ал. 2 и 3 КТ е
неоснователно. Текстът на ал. 3, макар и с
известна промяна, възпроизвеж да този на
ал. 2 на предходната редакция на чл. 35 (ДВ,
бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.). С
него, както и с новия текст на ал. 2, който
се отнася също до членството на отделна
работодателска организация, а не само на
отраслова или браншова в национално представената, се визира хипотезата на членство
в две и повече организации с национален
статус. Изискването за даване на изрично
пълномощно за представяне на работодателската организация от националната не
представлява ограничаване на правото є на
участие в социалния диалог на национално
равнище, а се определя от обстоятелството,
че тя членува в повече от една такава организация. В тази връзка това пълномощно е
необходимо за преброяване на участващите
в организацията с оглед изпълнение на критериите за представителност на национално
ниво по чл. 35, ал. 1 КТ. Даване на такова
пълномощно не е необходимо, ако работодателската организация членува в една национално представена организация, при което
тя директно ще бъде преброена при съобразяване на критериите за представителност.
Освен това в контекста на възстановяване
на критериите по предходната редакция на
текста асоциирането на работодателски организации ще изгуби важното си значение за
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участие на по-малките такива в тристранния
диалог на национално равнище, а от друга
страна, ще изпълни предназначението си да
осигури такова участие и на най-малочислени организации, без едновременно да се
допуска прекалено голямо фрагментиране на
работодателските интереси на национално
равнище. Поради това искането за обявяване
противоконституционността на чл. 35, ал. 2
и 3 КТ като неоснователно следва да се
отхвърли, тъй като тези оспорени текстове
не противоречат на чл. 44, ал. 1 и чл. 49,
ал. 2 от Конституцията.
2. Относно искането за установяване на
противоконституционност на чл. 414а КТ,
създаден с § 21 ЗИДКТ
Въвеждането на отговорността по чл. 414а
КТ противоречи на чл. 16 от Конституцията, съгласно който законът защитава и
гарантира труда, както и на чл. 48, ал. 1
от Конституцията, който пък посочва, че
гражданите имат право на труд, а държавата
се грижи за създаването на условия за осъществяването на това право. Постановката,
според която работникът или служителят,
който не е сключил трудов договор, действа
виновно и неговото поведение е равностойно на поведението на работодателя, влиза
в противоречие тъкмо с тези два текста на
Конституцията. Всяка от тези конституционни разпоредби решително говори срещу
конструкцията, от която тръгва атакуваният
в искането чл. 414а КТ, че и двамата, работникът и този, който го е наел, са еднакво
виновни за „предоставянето на работна сила
без сключен трудов договор“. От една страна,
не може да не се отбележи, че приписваното
с този текст на работника или служителя
нарушение е обусловено от предхож дащи
редица действия на работодателя – на него
законът му забранява да допуска работника
или служителя на работа преди сключването на трудов договор (чл. 61, ал. 1 КТ),
задължава го да предостави на работника
или служителя екземпляр от подписания
от двете страни трудов договор и заверено
копие от уведомлението за сключване на
трудов договор от териториална дирекция на
Националната агенция на приходите и едва
след това да го допусне на работа (чл. 63,
ал. 1 и 2 КТ). Не може работникът да носи
отговорност, когато е допуснат да предостави
работната си сила, защото предоставянето
є предполага допускането му до работното
място и той не може да преценява правомерността на действията на работодателя.
Така уредената хипотеза се оказва невъзможна като основание за носене от него на
административно-наказателна отговорност.
Още повече работодателят е страната, която е в по-силна икономическа позиция и
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поради това от него най-вече зависи как ще
се развият отношенията по предоставянето
на работната сила.
От друга страна, предоставянето на работна сила, без да бъде сключен трудов договор, е поведение, което ползва единствено
работодателя, доколкото по този начин той
си „спестява“ плащането на осигурителни
вноски за държавното обществено и здравното осигуряване, обезщетения по трудовите
отношения, осигуряването на платен годишен
отпуск и др., както и получава възможност
да прекратява трудовите отношения с наетите по този начин работници и служители,
без да се съобразява със закона. Обратно,
поначало трудно може да се твърди, че работникът или служителят, който предоставя
работна сила, без да е сключен трудов договор, е мотивиран в общоприетия смисъл
от собствената си изгода, за да постъпи по
този начин. Тъкмо обратното, той е в положение на правна несигурност, не може да
претендира възнаграж дение, времето, през
което полага труд, не му се зачита за трудов
и осигурителен стаж и др. Да се поддържа
при това положение, че както поведението
на работодателя, така и на работника или
сл у ж и тел я в еднак ва степен са п лод на
свободен избор, както и че работодателят и
работникът или служителят са равнопоставени, означава да се игнорират условията на
пазара на труда, както и позицията, в която
се намира всяка от страните с оглед защитата
на интересите си. Изборът на онзи, който
предоставя работна сила, без да е сключен
трудов договор, не е свободен, защото правото
му да откаже да приеме поставените условия
като задължителен компонент на неговата
свободна воля отстъпва пред опасността да
остане безработен, макар и да осъзнава, че
попада в зоната на несигурността, в т. ч.
правна, социална и икономическа.
Заслужава да се отбележи по-нататък,
че и трудът в случаите на предоставяне на
работна сила, без да е ск лючен договор,
също е труд, който се защитава от чл. 16 и
чл. 48 от Конституцията. Неговото полагане
не следва да бъде толерирано, но и не може
да бъде наказвано. Държавата има задължение да се грижи за създаването на условия
за осъществяване на правото на труд. Едва
ли обаче обявяването на конкретното поведение, изразяващо се в предоставяне на
работна сила без сключен трудов договор, за
административно нарушение и налагането
на административна отговорност на работника или служителя би могло в съвременни условия да се разглеж да като форма на
грижа от страна на държавата за защита на
неговите интереси. За да уреди отношенията, законодателят прибягва до института на
административното наказване, нещо, което
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обаче не се помества в подхода, който Конституцията изисква от него да възприеме
при регулирането на тази материя.
Следователно чл. 414а КТ е неконституционен, защото най-напред противоречи на
чл. 16 от Конституцията, тъй като законът
не защитава и не гарантира труда, а наказва работника или служителя. На следващо
място, той не е в съответствие и с чл. 48 от
Конституцията, защото държавата, вместо
да изпълнява конституционното си задължение да полага грижи за осъществяване на
правото на труд, налага административнонаказателна отговорност на работника или
служителя, който е предоставил работната
си сила, без да е сключил трудов договор.
Член 414а КТ противоречи и на принципа
за правовата държава. Когато законодателят
въвежда една или друга юридическа отговорност, той не може да не държи сметка за
характера на отношенията, до които тя се
отнася. Член 414а КТ изцяло игнорира тази
връзка. Каквато и да бъде оценката на поведението на работника или служителя, който
предоставя работна сила, без да е сключил
трудов договор, нарушението, в което той
се у корява, се отнася до задъл жени я от
частноправен характер. За неизпълнението
на такъв вид задължение обаче не може да
се налага административно наказание. По
този начин чл. 414а КТ влиза в противоречие
с основния принцип на правото за пропорционалност между вида на нарушението и
наказването на неговия нарушител. Въпреки многобройните опити законодателят е
отказвал без сериозна преценка да обявява
за престъпления или административни нарушения неизпълнението на задължения от
гражданскоправен характер.
По същество чл. 414а КТ демонстрира
решимост да обяви упражняването на права
за административно задължение и така да
обоснове носенето и на административнонаказателна отговорност, без обаче да държи сметка за обстоятелството, чий интерес
точно се засяга и как точно нарушението
се вписва в обществените интереси. Самата
конструкция, че упражняването на права
може да бъде и административно задължение
има стар произход и се свързва с желанието
да се размие границата между частното и
публичното право.
Конституционността на чл. 414а КТ не
може да се мотивира с помощта на сравняването на нарушението, което този текст
посочва, с нарушението на работника или
служителя на правилата за здравословни и
безопасни условия на труд по чл. 413, ал. 1
КТ, както се изтъква в някои от становищата
по делото. Съставите на административните
нарушения по чл. 413, ал. 1 и чл. 414а КТ
обаче са дълбоко различни. Неспазването на
правилата за здравословни и безопасни усло-
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вия на труд по чл. 413, ал. 1 КТ е въздигнато
в административно нарушение, защото то е
свързано с опазването на живота, здравето
и работоспособност та на работ ника и ли
служителя, ценности, които, макар и да се
отнасят до отделния работник или служител,
имат най-високо обществено значение. Съответно правилата, които ги охраняват, са от
публичен характер и защитават работника
или служителя от собственото му немарливо поведение. По-нататък нарушаването
на правилата за безопасни и здравословни
условия на труд може да причини и причинява смърт и увреж дане на здравето и
работоспособността и на други работници и
служители в предприятието, както и въобще
на неограничен брой граж дани. Достатъчно
е да се посочат нарушенията на тези правила
в транспорта, движението по пътищата и
изобщо при работа с т. нар. източници на
повишена опасност, за да се добие представа
за общественото оправдание за установяването на административна отговорност и за
работниците и служителите по чл. 413, ал. 1
КТ. В правната доктрина се поддържа без
колебание становището за публичноправния
характер на задължението на работника или
служителя за спазването на правилата за
здравословни и безопасни условия на труд,
което именно оправдава и въвеж дането на
административна отговорност за тяхното
нарушаване. Такава степен на опасност обаче
не съществува при нарушението по чл. 414а
КТ и затова няма място двата текста да се
сравняват.
Проблемът, с който е сезиран Конституционният съд по настоящото конституционно дело, се отнася до въпроса, доколко е
констит у ционосъобразно „предоставянето
на работна сила, без да е сключен трудов
договор“ от страна на работника или служителя да се въздигне в административно
нарушение, за чието нарушение да се налага
административно наказание „глоба“. Подобен
подход е недопустим, доколкото с приемането на чл. 414а КТ законът всъщност се
отклонява от изискването, което установява
чл. 16 от Конституцията, той да гарантира
и защитава т руда, а държавата съгласно
чл. 48, ал. 1 от Конституцията да полага
грижи за осъществяването на правото на
труд. Решението се търси не като се спазват
изрични изисквания на конституционните
текстове за установяването на определен
тип правила, а чрез въвеж дането на административно-наказателна отговорност без
оглед на характера на отношенията, до които
тя се отнася, и нейното предназначение. По
този начин чл. 414а КТ нарушава не само
директно две разпоредби на Конституцията, но и принципи на Конституцията, като
принципа на правовата държава (чл. 4 от
Конституцията) и принципа на социалната
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държава (Преамбюла на Констит уци ята),
доколкото тези две разпоредби са тя х но
непосредствено въплъщение. Въобще законодателят е прибягнал до използването на
инструментариум, който е чужд на сферата,
предмет на правно регулиране.
Не могат да бъдат аргумент в полза на
конституционността на чл. 414а КТ съображенията, че глобите следва да се привеждат
във фондовете на ДОО и НЗОК, начинът,
по който те се определ ят, нито тех ни ят
размер. Това са фискални въпроси, които
нямат отношение към основния предмет на
спора, а именно доколко нарушение, свързано с упражняването на правото на труд
от гражданите, може да се трансформира
автоматично в нарушение на установения
ред на държавно управление.
В някои от становищата по делото като
мотив за въвеждането на отговорността по
чл. 414а КТ се определ я нежеланието на
работника да плаща данъци и социални и
здравни осигуровки. Доколкото става дума
обаче за задължения от публичен характер,
то няма място за подобна аналогия. Недопустимо е административната отговорност
по чл. 414а КТ да бъде някакво своеобразно
допълнение към административната отговорност за други нарушения. Ето защо е
неоправдано да се обосновава въвеждането
на административна отговорност за предоставянето на работна сила, без да е сключен
т ру дов дог овор, с необход и мос т та да се
обезпечи плащането на данъци или здравни
и социални осигуровки. Още по-малко пък
то би следвало да се мотивира със защитата
на интересите на самия работник. Подобен
довод, който външно се стреми да примири
разпоредбата на чл. 414а КТ с разпоредбите
на чл. 16 и чл. 48, ал. 1 от Конституцията,
няма нищо общо нито с техния смисъл, нито
с техния разум. От друга страна, твърде изкуствено стои конструкцията глобата да се
представя като форма на защита и опазване
на интересите на санкционирания.
Член 414а КТ влиза в противоречие и с
Хартата на основните права на Европейския
съюз, която има непосредствено действие в
Република България като държава – членка
на Съюза, и съгласно чл. 5, ал. 4 от Конституцията. В Хартата правото на труд има
уредба (чл. 15) като „право – свобода“ в дял
втори, озаглавен „Свободи“: всеки има право
да работи и свободно да престира своя труд.
Оспорен и я т ч л. 414а нес ъм нено пос та вя
ограничения (гарантирани със санкция) на
това основно право. Поначало ограничения
на основните права, вк лючително правата – свободи, са допустими (Решение № 15
от 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.), стига да се
спазва принципът на пропорционалността
(чл. 5, ал. 1 и 4 от Договора за ЕС), който
принцип трайно присъства и в практиката
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на Конституционния съд (Решение № 20 от
1998 г. по к.д. № 16 от 1998 г.; Решение № 2
от 2002 г. по к.д. № 2 от 2002 г.; Решение
№ 15 от 2010 г. по к.д. № 9 от 2010 г.).
В оспорената уредба на чл. 414а КТ съдът
констатира, че принципът на пропорционалността е нарушен и в трите му съставки:
първо, не е налице наложителност на ограничението; второ, въпросното ограничение несъмнено е неподходящо – посяга и накърнява
осигурителната система, която има съвсем
друго предназначение; трето, ограничението
не е най-щадящата мярка, както изисква
принципът на пропорционалността. Освен
това с уредбата на чл. 414а КТ се въвеж да
неба ла нси ра но т о с ъо т ношен ие – за ед но
и също нарушение се налага различна по
размер санкция според „…размера на личните осигурителни вноски за задължително
социално и здравно осигуряване, определени върху минималния осигурителен доход
за изпълняваната работа в зависимост от
съответната икономическа дейност и професи я“, т.е. различна по размер санк ци я
според бранша.
По изложените съображения и на основание чл. 149, ал. 1, т. 2 и 4 от Конституцията
Конституционният съд
РЕШИ:
Обявява за противоконституционни чл. 35,
ал. 1, т. 1 и 5 от Кодекса на труда (обн., ДВ,
бр. 26 от 1986 г.; последно изменение, бр. 7
от 2012 г.), изменен с § 3 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда
(ДВ, бр. 7 от 2012 г.), и чл. 414а от Кодекса
на труда, създаден с § 21 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда.
Отхвърля искането за обявяване на противоконституционност и за несъответствие с
общопризнатите норми на меж дународното
право и международните договори, по които
България е страна, на чл. 34 от Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 от 1986 г.; последно
изменение, бр. 7 от 2012 г.), изменен с § 2
от Закона за изменение и допълнение на
Кодекса на труда (ДВ, бр. 7 от 2012 г.), и
на чл. 35, ал. 1, т. 2, 3 и 4 и ал. 2 и ал. 3 от
Кодекса на труда, изменен с § 3 от Закона
за изменение и допълнение на Кодекса на
труда.
Решението е подписано с особено мнение
от съдиите, както следва:
Р у м ен Нен ков и К е т и М а рков а – по
чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 414а от Кодекса на
труда; Емилия Друмева, Владислав Славов,
Благовест Пунев, Цанка Цанкова и Стефка
Стоева – по чл. 35, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса
на труда; Владислав Славов и Благовест
Пунев – по чл. 414а от Кодекса на труда.
Председател:
Евгени Танчев
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ОСОБЕНИ МНЕНИЯ
по конституционно дело № 2 от 2012 г.
На конституционните съдии Румен Ненков
и Кети Маркова
Не сме съгласни с постановеното решение
в частта, с която е обявена противоконституционност на чл. 35, ал. 1, т. 1 и чл. 414а
от Кодекса на труда (КТ).
1. Според нас несъобразена с принципа на
правовата държава по чл. 4, ал. 1 от Конституцията е само разпоредбата на чл. 35, ал. 1,
т. 5 КТ единствено защото дава възможност
на законодателната и изпълнителната власт
едностранно да изключат от социалния диалог
на национално ниво отделна работодателска
организация, като є възложат друга дейност,
без възлагането да е изрично обвързано с
принципа на доброволност, т.е. с волята на
самата организация, изразена от нейния върховен представителен орган (вж. Решение на
Конституционния съд № 10 от 1994 г. по к.д.
№ 4 от 1994 г., раздел втори). Споделяме и
виждането, че е било необходимо заварените
случаи да бъдат решени с преходно законово
правило, основано на същия подход.
Всички други изисквания за признаване
на представителност на национално ниво на
организациите на работодателите обаче са
напълно пропорционални на законовата цел
и са в рамките на допустимата законодателна
целесъобразност. С пълна сила това важи и за
разпоредбата на чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ, обявена
за противоконституционна от мнозинството
конституционни съдии по непоследователни
и не съвсем ясни съображения. Посочената
разпоредба е симетрична на разпоредбата
на чл. 34, ал. 1, т. 1 КТ, по отношение на
която искането е отхвърлено. Законодателят
е преценил, че изискуемият за признаване
на национална представителност общ брой
на работници и служители, членуващи в
организация, защитаваща техните права и
интереси, трябва да бъде завишен от 50 000
на 75 000, като това решение е възприето от
Конституционния съд. При това положение за
нас остава необяснимо защо същевременно
е установена противоконституционност на
аналогичното увеличаване на изискването за
национална представителност по отношение
на работодателск ите организации. Вярно
е, че това увеличение е по-значително (от
30 000 по предишния текст на чл. 35, ал. 1,
т. 1, буква „б“ КТ на 100 000 осигурени по
трудов договор лица според новата разпоредба), но след влизане в сила на последните
изменения (ДВ, бр. 7 от 2012 г.) разликата
е приемлива, защото, от една страна, не е
прекомерна, а от друга – очевидно се дължи на съобразяване с обстоятелството, че
докато членуването на представителите на
наемния труд в съответните организации
не е правно задължително, законът изрично
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предписва трайното предоставяне на работната сила срещу заплащане да се урежда
чрез сключен трудов договор. Оспорените
промени, изразени в завишаване на нормите
за национално представителство, не засягат
съдържателния аспект на правната норма,
както и вътрешните отношения на работодателските организации, не сочат на опит
за държавна намеса в тяхното създаване
и фу нк циониране съобразно съответните
учредителни и устройствени актове, материализиращи конституционно закрепеното
право на свободно сдружаване.
2. Правото на държавата чрез закон да
въвежда санкции за онези граждани, които
не се съобразяват с установени я п равен
ред, е неоспоримо. Макар и имплицитно,
т о се п ризна ва о т Основн и я за кон (вж.
например чл. 31, ал. 4 от Конституцията).
Упражняването му може да бъде предмет
на конституционен контрол от гледна точка
на легитимността на преследваната цел и
пропорционалността на предвиденото ограничение. Новият чл. 414а КТ удовлетворява
тези стандарти.
Първо, повече от очевидно е, че предоставянето на работна сила при фактическите
условия на трудов договор, но без спазване
на изискването за сключването му в писмена
форма е общественоопасно, защото поставя
държавата в невъзмож ност да реа лизира
своите конституционно установени социални
функции, основани на набраните средства от
данъци върху доходите, пенсионни и здравни
осигуровки. Поначало всички граждани са
длъжни да зачитат правата и интересите
на другите (чл. 58, ал. 1, изр. 2 от Констит уцията), а по силата на чл. 57, ал. 2 от
Конституцията те не могат да упражняват
собствените си права, включително и правото
на труд, във вреда на чуждите права и законни интереси. Погрешно е становището, че с
гарантирано от държавата право на труд по
чл. 48 във връзка с чл. 16 от Конституцията
разполагат само представителите на наемния
труд – работниците и служителите. Основният закон предоставя това право на всички
трудоспособни членове на обществото, включително и на предприемачите-работодатели.
В днешните условия на икономическа криза
и недостатъчност на социалните фондове е
недопустимо да се проявява либерализъм към
закононарушителите, които с поведението
си чрез включване в т. нар. „сива икономика“ застрашават правата и интересите на
мнозинството граждани, т.е. на обществото
като цяло. Правото на труд не оправдава
неспазването на трудовото законодателство
от участниците в трудовите правоотношения.
Това е валидно не само за тези, които наемат работната сила, но и за онези, които я
предоставят. Всички граждани са обвързани
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от конституционно задължение да плащат
данъци върху доходите си, както и задължителните пенсионни и здравни осигуровки
(вж. в този смисъл чл. 60 от Конституцията,
както и т. 1 от Решение на Конституционния
съд № 5 от 2000 г. по к.д. № 4 от 2000 г.).
Самото понятие „договор“ съдържа в себе
си идеята за съвпадение на насрещни, взаимноизгодни, свободни волеизявления на
страните, а от това следва и споделяне на
отговорността за противоправно поведение.
Тезата, че наемните работници и служители
са „слабата страна“ в трудовото правоотношение, е идеологически обременена и правно незащитима, защото противно на чл. 6,
ал. 2, изр. 2 от Конституцията неоправдано
поставя в привилегировано положение една
обществена група по отношение на друга.
Дори и ако хипотетично се приеме, че някой
предоставя работната си сила без трудов
договор при условията на „крайна необходимост“, за да спаси по-висши блага и интереси,
той разполага с ефективна правна защита
(вж. чл. 8 от Закона за административните
нарушения и наказания).
Второ, въведеното с чл. 414а КТ ограничение не е непропорционално. То е подходящо
и наложително за постигане на горепосочената конституционно оправдана цел, не
накърнява, а точно обратното – защитава
осигурителната система. Предвидената санкция е в разумна степен щадяща, тъй като е
административна, т.е. съответното деяние не
е обявено за престъпно, характерът є е само
имуществен, като размерът на предвидената
глоба е обвързан с неиздължените вноски за
здравно и социално осигуряване, определени
върху минималния осигурителен доход. Същевременно предвиденото административно
наказание е по-снизходително от това, което
в аналогични случаи следва да понесе нарушителят-работодател (вж. чл. 414, ал. 3 КТ).
В зак лючение констат и раме, че с решен ие т о, взе т о о т м нози нс т во т о с ъд и и,
за съжаление се стимулира незачитане на
установения правов ред и се у твърж дава
ниско обществено съзнание. Така се създава благоприятна почва за процъфтяване
на „сивата“ икономика, в резултат на което
възмож ностите на държавата да създа де
условия за реализиране на граж данските
права на огромното мнозинство представители на наемния труд, които добросъвестно
предоставят работната си сила при сключен
писмен трудов договор, остават ограничени.
Обективният резултат от непопълваното на
публичните фондове не е по-висока трудова
заетост, а неминуем ръст на безработицата.
Конституционни съдии:
Румен Ненков
Кети Маркова
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На конституционните съдии Емилия Друмева, Владислав Славов, Благовест Пунев,
Цанка Цанкова и Стефка Стоева
От носно искането за установяване на
противоконстит у ционност на чл. 35, а л. 1,
т. 2 и 3, изменен с § 3 от Закона за изменение и допълнение на Кодекса на т руда.
Искането е основателно.
Изменението на чл. 35, а л. 1, т. 2 и 3
К Т т рябва да се ра зглеж да с ъгласу ва но
с това на чл. 35, а л. 1, т. 1 КТ, което се
о б я в и з а п р о т и в о ко н с т и т у ц и о н н о. П р и
нег о с ъщо к а к т о п ри т. 1 с е за ви ша ват
изиск ва н и я та за на ц иона л но п редс та вителство в сравнение с предходната у редба,
като се въвеж дат по-рест риктивни норми
за такова представителство на местно и
от раслово ниво като условие за у частие в
т рист ранни я диалог на национа лно равнище. Разгледани като единство от мерк и за
ог раничени я на национа лното представителство на работодателските организация, с
тях се нарушава конституционният принцип
за п ропорц иона л нос т п ри въвеж да не на
доп уст ими изиск вани я п ри у п ра ж н яване
на основни права, към които принадлеж и
правото на сдру жаване. В този контекст
въведените с оспорените разпоредби завишени изиск вани я надхвърл ят пределите на
у правленската целесъобразност, която не
подлеж и на конт рол за констит у ционност,
з а що т о л и псва с ерио зно оп ра вда н ие з а
тяхната налож ителност. А на логи ята, която
се прави със сходни промени при синдика лните организации, не може да обоснове
т я х нат а конс т и т у ц ионо с ъ о бра зно с т, т ъй
като не се касае до еднак ви сл у чаи, които
на лагат еднак во т ретиране. Това е така,
з а що т о п ри с и н д и к а л н и т е о рг а н и з а ц и и
нормите на представителство на от раслово
и общинско ниво, въпрек и че в числово
изра жение са идентични с тези на работодателските организации, при разглеж дането
им в единство с остана лите критерии за
представителност и при сравнение с пред
ходната у редба отбел язват нама л яване на
ог раничени ята за представителство на национа лно равнище. От тази гледна точка
те компенсират минима лното у величаване
на изиск вани ята за това представителство
с оглед броя на членовете – работници и
сл у ж ители, в синдика лната организаци я.
Обратно, същите изиск вани я при работодателските организации засилват тенденцията
за рязко у вели чаване на ог рани чени я та,
изразяващи се в отпадане на условието за
членство на работодатели и силно завишаване броя на работниците и сл у ж ителите,
наети в браншовите, отрасловите структ у ри
и предпри яти я, с у величаване на нормите
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на представителство на местно и от раслово ниво. Пора ди това, разгледани във
връзка и единство с чл. 35, ал. 1, т. 1 КТ,
променените изиск вани я на чл. 35, ал. 1,
т. 2 и 3 КТ следва да се приемат също за
противоконстит у ционни.
Констит у ционни съдии:
Емилия Друмева
Владислав Славов
Благовест Пу нев
Цанка Цанкова
Стефка Стоева
На конститу ционните съдии Владислав
Славов и Благовест Пу нев
Не сподел яме становището на мнозинството съдии за противоконстит у ционност
на чл. 414а КТ по следните съобра жени я:
Според ал. 1 на новосъздадени я с изменението на КТ текст на чл. 414а работник
или слу ж ител, който предоставя работната си си ла без ск лючен т рудов договор,
се наказва с глоба в т рикратен размер на
личните осиг у рителни вноск и за задъл ж ително социа лно осиг у ряване, определени
върх у минимални я осиг у рителен доход за
изпълн яваната работа от съответната икономическа дейност или професи я, а според
ал. 2 – платената глоба по ал. 1 се превежда
във фондовете на държавното обществено
осиг у ряване (ДОО) и на НЗОК по ред, определен от минист ъра на т руда и социалната
политика и минист ъра на финансите.
Оспорени ят текст въвеж да админист ративна отговорност за работника и слу ж ител я, който предоставя работната си сила
без т рудов договор. Престирането на т руд
по т рудово п равоот ношение, без да има
правопора ж дащо основание, в слу ча я т рудов договор, представл ява нару шение на
закона. В този контекст поддържаното от
вносител я противоречие на текста с чл. 48
от Констит у ци ята не е налице, т ъй като
предвидената с него санк ци я е мотивирана
от изискването за добросъвестно изпълнение
на задъл жени ята от ст раните по т рудовото
правоотношение, а такава страна е и предоставящи ят работната си сила работник или
слу ж ител. Член 48, ал. 1, изр. 1 от Констит у ци ята визира правото на т руд на гра ж даните, а изр. 2 – задъл жението на държавата
да създаде услови я за осъществяването на
това право. Оспорването на разпоредбата
на чл. 414а КТ разкъсва и противопоставя
двете части на текста на чл. 48, ал. 1 от
Констит у ци ята, т ъй като правото на т руд
се реализира чрез осигу ряване на условията
за неговото осъществяване, а част от тези
услови я са възник ване на валидно т рудово
правоотношение въз основа на т рудов договор. Последното т рябва да се обезпечи чрез
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въведената административна отговорност на
работника и служителя, които престират
работната си сила, въпреки несключването
му. Предвиденото наказание глоба цели да
дисциплинира работниците и служителите
к ъм правомерно поведение, което е и в
техен интерес. Това е така, защото по този
начин не само се осветляват получаваните
от тях доходи, за да се съберат вземанията на
държавата за данъци и осигурителни вноски
за солидарната осигурителна система, но се
създават предпоставки и самите работещи
да могат да получат при определени услови я осиг у рителни обезщетени я и пенсии
след период на натрупване на съответните
осигурителни права. С разпоредбата обаче
се цели защита не само на осигурителните
права на работниците и служителите, които
произтичат от сключения трудов договор,
а и на държавния и обществения интерес,
тъй като той налага осигуряване данъчните
приходи на държавата и акумулиране на средства във фонда на осигурителната система.
Разгледана в този контекст, оспорената
разпоредба не представлява ограничаване на
правото на труд и санкциониране на слабата
страна в трудовото правоотношение, каквато
според вносителя представляват работникът
или служителят, а споделяне на отговорността между последните и техния работодател,
който също носи административна отговорност при наемане на работници и служители
без трудов договор. Заинтересоваността от
укриване на престирането на труд без сключен трудов договор не е едностранна – само
от страна на работодателя, тъй като не само
той, а и работникът дължи заплащане на
осиг у рителни вноск и върх у трудовото си
възнаграждение за солидарния фонд на ДОО,
а и данъци върху доходите си, които не би
заплащал при укриването им.
Предвидената санкция за неизпълнение
на задължения от страна на работника или
служителя, произтичащи от трудовото правоотношение, не е прецедент, тъй като в КТ
такава се предвижда и в други хипотези на
неизпълнение – например при неспазване
правилата за безопасни и здравословни условия на труд. И в тези хипотези на допуснати
нару шени я, свърза н и с п рес т и ра нет о на
труд, страните по трудовото правоотношение – работодател и работник, се третират
по еднакъв начин с установената в закона
административна отговорност и за двете
ст рани и нейната реа лизац и я о т компетентните органи при констатирането им.
В този смисъл оспорената разпоредба не е
противоконституционна и с оглед принципа на правовата държава – чл. 4, ал. 1 от
Конституцията, на който не противоречи.
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Тя не е в противоречие и с принципа
на социалната държава, който предвижда
социална закрила с изградена осигурителна
система, чрез която гражданите да могат да
се осигуряват и да получават осигурителни
обезщетения при определени в закона условия. В системата на социалното осигуряване
получаването на определен вид обезщетение
и размерът му зависят от участието на лицата
в осигуряването, от размера на осигурителния доход, върху който се осигуряват и от
периода на осигуряване. В този контекст
престирането на труд без трудов договор
от работника или служителя представлява
виновно нарушение на задължение, свързано
с приноса му към социалноосигурителната
система, произтичащо от трудовото правоотношение, т.е. задължение от публичноправен
характер, което подлежи на санкция и това
санкциониране не е „без вина“, както се твърди неоснователно от вносителя на искането.
Самата санкция не цели само да мотивира
нарушителя към правомерно поведение, а
чрез наложеното наказание – глоба в трикратен размер на социалните и здравните
осигуровки, определени върху минималния
осигурителен праг за съответната професия,
се цели финансовото укрепване на осигурителните фондове като проява на принципа
на социалната държава.
В заключение следва да се констатира, че
позицията на мнозинството съдии за противоконституционност на оспорената разпоредба
на чл. 414а КТ е проява на социален популизъм. Тя е популярна поради близостта є с
масовите настроения в обществото, но това
не я прави по-убедителна и аргументирана
от конституционноправно гледище. Същата
представлява израз на патерналистично разбиране за ролята на държавата, което не е в
унисон с това за модерна правова държава,
която определя правилата и регулациите по
неперсонифициран начин, при което отделният гражданин като автономен правен субект
носи отговорността за избора на едно или
друго свое поведение. Тя не е приемлива и
в социално-икономически план, тъй като
стимулира разрастването на „сивия“ сектор
в икономиката и по този начин на практика действа срещу интересите на наемния
труд, които популистки отстоява, защото
в резултат на това се намаляват приходите
на държавата за социална политика и се
увеличава дефицитът в осигу рителната є
система. Поради това оспореният текст на
чл. 414а КТ, създаден с § 21 ЗИДКТ, не е
противоконституционен.
Конституционни съдии:
Владислав Славов
Благовест Пунев
6031
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МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 120
ОТ 25 ЮНИ 2012 Г.

за създаване на Междуведомствен съвет по
отбранителна индустрия и сигурност на доставките към Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Създава Междуведомствен съвет
по отбранителна индустрия и сигурност на
доставките към Министерския съвет, наричан по-нататък „Междуведомствения съвет“.
(2) Междуведомственият съвет е консултативен орган за разработване на принципите
и за осъществяване на координацията при
провеж дането на държавната политика в
областта на отбранителната индустрия, на
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, на отбранително-мобилизационната подготовка на страната и на международното отбранително-икономическо и
научно-техническо сътрудничество във връзка
с отбраната и сигурността на страната. Междуведомственият съвет осъществява контрол
по изпълнението на Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната,
и на изделия и технологии с двойна употреба.
Ч л. 2. (1) Меж д у ведомс т вен и я т с ъве т
осъществява следните функции в областта
на отбранителната индустрия:
1. приема проекти на национални и отраслови програми за развитие на отбранителната
индустрия и нейното участие в програмите
за модернизация на Българската армия;
2. приема проекти на национални стратегически документи за развитие на отбранителната технологично-индустриална база и
научните изследвания в областта на отбраната и сигурността и извършва периодични
прегледи за тяхното изпълнение;
3. приема годишни програми и отчети за
работата на Индустриалния форум и Постояннодействащата контактна експерта група
към съвета, които провеждат постоянен диалог с националния научен и производствен
потенциал относно създаването на предпоставки и условия за успешното развитие на
българската отбранителна индустрия;
4. координира дейността на министерствата и ведомствата по запазване на съществуващите и развитие на нови ключови
конкурентни способности на отбранителната
индустрия, отговарящи на потребностите
на на ц иона л ната си г у рнос т и о т бра ната
на страната и допринасящи за укрепване
на отбраната и сигурността в рамките на
ангажиментите на България в НАТО и Европейската агенция по отбрана;
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5. координира дейността на министерствата
и ведомствата за разработване и прилагане на
национални механизми във връзка с участието на отбранителната индустрия в програми
и инициативи на Европейската агенция по
отбрана и агенции на НАТО;
6. дава становища и препоръки относно
разработването и внедряването на отбранителни продукти от звената на българската
отбранителна индустрия, което да се извършва в съответствие с нормативните актове
от системата за отбранителна аквизиция на
Министерството на отбраната;
7. дава насоки и указания на националния научен и производствен потенциал за
целесъобразно трансфериране на технологии
и продукти с военно предназначение към
високотехнологични производства в гражданската сфера;
8. координира дейността на министерствата
и ведомствата по разработване на национална програма за обучение на специалисти по
заявка на общини или на предприятия от
отбранителната индустрия;
9. приема и координира изпълнението
на Национална програма за отбранителни
изследвания и технологии; координира научните изследвания в областта на отбраната и
сигурността в Република България.
(2) Междуведомственият съвет осъществява
следните функции в областта на експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната:
1. предлага на Министерския съвет проекти
на актове относно държавната политика в
областта на експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната;
2. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за износ и внос на
продукти, свързани с отбраната;
3. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема лицензи за транспортиране на
продукти, свързани с отбраната, от територията на една трета държава за територията
на друга трета държава без влизане на територията на Република България;
4. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и отнема сертификати за получател на
продукти, свързани с отбраната;
5. издава, отказва, изменя, спира, прекратява и заличава удостоверения за регистрация за
трансфер на продукти, свързани с отбраната;
6. издава, отказва, спира, прекратява и
заличава удостоверения за регистрация за
брокерска дейност с продукти, свързани с
отбраната, между две трети страни;
7. води публичен регистър на лицата по
т. 2 – 6;
8. разглежда информации от Междуведомствената комисия за експортен контрол
и неразпространение на оръжията за масово
унищожение към министъра на икономиката,
енергетиката и туризма и други контролни
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органи по Закона за експортния контрол на
продукти, свързани с отбраната, и на изделия
и технологии с двойна употреба;
9. представя в Министерския съвет годишен доклад за изпълнението на Закона за
експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба.
(3) Междуведомственият съвет осъществява следните функции в областта на отбранително-мобилизационната подготовка
на страната:
1. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната проекти на актове по
поддържането и използването на системата за
управление на централната и териториалната
администрация във военно време;
2. приема годишни методически указания
за дейността по отбранително-мобилизационна подготовка на страната и годишен план
за контрол на министерствата, областните
управи, органите на местното самоуправление
и търговските дружества по изпълнение на
задачите им по отбранително-мобилизационна подготовка на страната;
3. приема методически указания за изг о т вя не, а к т уа л иза ц и я и изп ъ л нен ие на
държавния военновременен план и другите
военновременни планове;
4. одобрява и предлага на Министерския
съвет за приемане методика за изготвяне и
изпълнение на военновременния бюджет,
внесена от министъра на финансите;
5. одобрява и чрез министъра на отбраната
предлага на Министерския съвет за приемане
проект на държавен военновременен план;
6. внася в М и н ис т ер ск и я с ъве т ч р е з
министъра на отбраната и министъра на
икономиката, енергетиката и туризма проект на програма за усвояване производство
(ремонт) на военни изделия и за изработване
на контролни (тренировъчни) серии за производство (ремонт) на военна продукция от
юридическите лица;
7. анализира състоянието на държавните
резерви и военновременните запаси;
8. внася в Министерския съвет чрез министъра на отбраната и министъра на икономиката, енергетиката и туризма проекти на
актове относно реда за създаване, поддържане
и използване на производствените мощности
по военновременния план;
9. одобрява внесените от Министерството
на отбраната заявки за финансиране на дейностите по отбранително-мобилизационна
подготовка;
10. взема решения за освобождаване и
обновяване на държавни резерви и военновременни запаси и осъществява контрол
върху сделките с тях чрез свой работен орган,
чийто състав и ред за работа се определят с
акт на Министерския съвет;
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11. предлага чрез министъра на отбраната
за приемане с акт на Министерския съвет на
условията и реда за привеждане на централната
и териториалната администрация от мирно
във военно положение.
(4) Междуведомственият съвет осъществява дейност в областта на международното
отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в интерес на отбраната
и сигурността, като:
1. приема и внася за утвърждаване от Министерския съвет чрез министъра на отбраната
и министъра на икономиката, енергетиката
и туризма предложения за международното
отбранително-икономическо и научно-техническо сътрудничество в отбранителната
промишленост и координира дейността на
министерствата и другите ведомства за провеждане на държавната политика в тази област;
2. координира дейността на министерствата, ведомствата и научните организации за
участието им в научни и научноизследователски програми на Европейската агенция
по отбрана и НАТО;
3. анализира чрез постояннодействащата
контактна експертна група опита и работата на
международните организации и чуждестранното законодателство, извършва проучвания
по въпроси от международен характер, обменя
опит със сходни чуждестранни и международни организации.
Чл. 3. (1) Междуведомственият съвет се
състои от: двама съпредседатели, секретар
и членове. Съпредседатели на съвета са
министърът на икономиката, енергетиката и туризма и министърът на отбраната.
Секретар на Меж дуведомствения съвет е
съветник към политическия кабинет на министър-председателя. Членове на съвета са
двама заместник-министри на икономиката,
енергетиката и туризма, по един заместникминистър на отбраната, на финансите, на
външните работи, на вътрешните работи, на
транспорта, информационните технологии и
съобщенията, на регионалното развитие и
благоустройството, на здравеопазването и на
земеделието и храните и заместник-началник
на отбраната, председателят на Държавна
агенция „Държавен резерв и военновременни
запаси“, директорът на Националната разузнавателна служба и заместник-председател на
Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) При разглеждане на въпроси относно
отбранителната индустрия могат да бъдат канени за участие представители на членовете
на съвета без право на глас при вземане на
решения.
(3) Министрите и ръководителите на ведомства, представени в Междуведомствения
съвет, определят писмено основен и резервен
член на съвета. Когато основен член отсъства,
той се замества от резервен член.
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(4) Съставът на Междуведомствения съвет,
основните и резервните членове се определят
поименно с писмена заповед на неговите
съпредседатели.
(5) При неучастие на член на Междуведомствения съвет в повече от три поредни
заседания по неуважителни причини съпредседателите на Междуведомствения съвет
отправят писмено предложение до съответния
министър или председател за определяне на
друг представител от съответния ранг.
(6) При промяна в служебното положение, правомощията или функциите на някое
от лицата, включени в поименния състав
на Междуведомствения съвет, министрите
или председателят в 7-дневен срок писмено
уведомяват съпредседателите на Междуведомствения съвет и дават предложение за
д ру г п редс та ви т ел. С ъп редседат ел и т е на
Междуведомствения съвет в 7-дневен срок от
получаване на уведомлението издават заповед
за промяна в поименния състав.
(7) При обсъждане в Междуведомствения
съвет на въпроси, отнасящи се до правомощията и компетенциите на други министри
и органи на изпълнителната власт, те могат
да бъдат канени в работата на съвета по тези
въпроси лично или чрез определени от тях
техни представители.
(8) В осигуряването на дейността на Междуведомствения съвет могат да се създават
работни групи за подготовка на работни
материали, становища, анализи, оценки и
други по конкретни въпроси, свързани с
компетентността им. В състава на работните групи могат да се включват служители
в администрациите на органите по чл. 21,
ал. 2, 3 и 4 и експерти на организациите по
чл. 21, ал. 5 от Закона за администрацията.
Чл. 4. (1) Съпредседателите на Междуведомствения съвет:
1. представляват съвета;
2. свикват и ръководят заседанията на
съвета;
3. внасят за разглеждане от Министерския
съвет приети от Междуведомствения съвет
проекти на нормативни актове, доклади и
информации;
4. подписват документи, произтичащи от
функциите на съвета.
(2) Съпредседателите в това си качество
могат да възлагат задачи на министри и органи на изпълнителната власт, произтичащи
от функциите на Междуведомствения съвет.
(3) Ч ленове т е на Меж д у ведомс т вен и я
съвет:
1. участват лично в заседанията на Междуведомствения съвет;
2. представят писмени или устни становища
на представляваното от тях министерство
или друг орган на изпълнителната власт по
разглежданите въпроси;
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3. могат да п ред лагат за разглеж дане
въпроси от компетенцията на съвета, като
представят на секретаря на съвета всички
свързани с предложенията материали и проект на решение;
4. имат право на достъп до протоколите
от заседани ята на съвета и материа лите
към тях.
Ч л. 5. (1) Меж д у ведомс т вен и я т с ъве т
провежда заседания веднъж месечно.
(2) Междуведомственият съвет обсъжда
и взема решения в рамките на своите компетенции по предварително разработени и
предложени материали на редовни заседания,
които се свикват от съпредседателите.
(3) Дневният ред на заседанията се утвърждава от съпредседателите на съвета.
(4) В подготовката на материалите по
дневни я ред могат да бъдат привличани
експерти на заинтересуваните министерства
и други ведомства.
(5) Материалите и проектите на решени я по тя х се внасят за разглеж дане от
Междуведомствения съвет съгласувано със
заинтересуваните министерства и други ведомства. Секретарят на Междуведомствения
съвет изпраща материалите за становище до
членовете на Междуведомствения съвет. Те
се докладват на заседанието от вносителя
или от секретаря на съвета.
(6) Дневният ред за заседанията заедно с материалите по него се изпращат на
членовете на Междуведомствения съвет и
на заинтересуваните министерства и други
ведомства не по-късно от 7 дни преди датата
на заседанието.
Чл. 6. (1) В отделни особено важни случаи, както и при писмено искане на член на
Междуведомствения съвет съпредседателите
могат да свикват извънредни заседания.
(2) В случаите по ал. 1 материалите по
дневния ред може да се предоставят и на
самото заседание.
Чл. 7. (1) Заседанията на Междуведомствения съвет са редовни, ако на тях присъстват
повече от половината плюс един от членовете.
(2) Решени я та на Меж д у ведомст вени я
съвет се приемат с мнозинство от повече
от половината плюс един от членовете му.
(3) По изключение отделни членове могат
да гласу ват неприсъствено чрез писмено
изявление, което е неразделна част от протокола на заседанието. Ако в изявлението
се съдържат забележки и предложения по
проекта на решение, които Междуведомственият съвет не приема, гласуването се отчита
като отрицателен вот.
(4) Междуведомственият съвет може да
взема решения и неприсъствено чрез протокол, подписан без забележки от не по-малко
от две трети от членовете му.
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Чл. 8. (1) Междуведомственият съвет до
края на текущата година приема програма за
работа през следващата календарна година.
(2) Междуведомственият съвет до 31 март
на текущата година приема и внася в Министерския съвет годишен доклад за дейността
на съвета през предходната година.
Чл. 9. (1) Административно-техническото,
експертното и организационното обслужване
на дейността на Междуведомствения съвет
се осъществява от секретариат в администрацията на Министерския съвет.
(2) Секретарят на Меж дуведомствени я
съвет:
1. организира подготовката на заседанията
на съвета;
2. осъществява оперативната координация
на работата на съвета;
3. докладва материалите по дневния ред в
случаите, когато вносителите не са членове
на съвета и не са поканени на заседанието;
4. отговаря за текущия контрол по изпълнението на решенията на съвета;
5. организира съхраняването на документацията на съвета.
Чл. 10. (1) За всяко проведено от Междуведомствения съвет заседание се изготвя
протокол, в който се вписват разгледаните
на него въпроси и приетите по тях решения.
В протокола се вписват и участвалите в заседанието членове на Междуведомствения
съвет, както и другите присъствали на него
външни лица.
(2) Протоколът от заседанието се оформя
от секретаря и се подписва от съпредседателите на Междуведомствения съвет. Към протокола се прилагат документите, разгледани
на заседанието, и списък на присъствалите
членове.
(3) Препис на протокола от заседанието
на Меж дуведомствения съвет се изпраща
на членовете на Междуведомствения съвет.
(4) На заседанията на Междуведомствения
съвет се води стенограма, която се подписва
от стенографа.
(5) Мат ериа л и т е о т заседа н и я та, с т енограмите и протоколите се съхраняват в
съответните звена на администрацията на
Министерския съвет.
Чл. 11. (1) Секретариатът на Междуведомс т вен и я с ъве т под д ърж а елек т р он на
страница в интернет.
(2) На електронната страница се публикуват документи и материали за дейността на
Междуведомствения съвет: акт за създаване;
нормативна база; състав на съвета; дневен
ред на заседания; протоколи от заседания;
публичен регистър по чл. 26, ал. 1 от Закона
за експортния контрол на продукти, свързани
с отбраната, и на изделия и технологии с
двойна употреба; годишни отчети за работата на съвета.
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Заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Постановление № 193 на Министерския
съвет от 1993 г. за закриване на Правителствената комисия за регулиране и контрол на
режима за производство и търговия с военна
и специална продукция и на Междуведомствения съвет по отбранително-мобилизационната подготовка на страната и за създаване
на Междуведомствен съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната (обн., ДВ,
бр. 89 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 29 от 1994 г.,
бр. 31 и 97 от 1995 г., бр. 21 и 50 от 1996 г.,
бр. 2 от 1997 г.; попр., бр. 4 от 1997 г.; изм. и
доп., бр. 6, 21, 24, 59 и 100 от 1997 г., бр. 114
от 1999 г., бр. 96 от 2000 г., бр. 70 от 2001 г.,
бр. 96 и 115 от 2002 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 27,
29, 78 и 96 от 2005 г., бр. 10 и 34 от 2007 г.,
бр. 27 и 53 от 2008 г., бр. 93 от 2009 г., бр. 1
от 2010 г.; попр., бр. 10 от 2010 г.; доп., бр. 1
от 2011 г.);
2. Правилникът за дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на военно
промишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната, приет с Постановление
№ 51 от 1994 г. (обн., ДВ, бр. 29 от 1994 г.; изм.
и доп., бр. 57 от 1995 г., бр. 21 от 1996 г., бр. 21
от 1997 г., бр. 20 от 2003 г., бр. 27 от 2005 г.,
бр. 10 от 2007 г. и бр. 1 от 2011 г.).
§ 2. Междуведомственият съвет по отбранителна индустрия и сигурност на доставките
към Министерския съвет е правоприемник на
Междуведомствения съвет по въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната при Министерския съвет, създаден с Постановление № 193
на Министерския съвет от 1993 г.
§ 3. В Постановление № 91 на Министерския съвет от 2001 г. за утвърждаване
на Списък на държавите и организациите,
спрямо които Република България прилага
забрана или ограничения върху продажбата
и доставките на въоръжение и свързаното с
него оборудване, в съответствие с резолюции
на Съвета за сигурност на ООН и решения
на Европейския съюз и на Организацията за
сигурност и сътрудничество в Европа (oбн.,
ДВ, бр. 37 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 70 от
2002 г.; бр. 22 и 61 от 2003 г., бр. 9, 61 и 110
от 2004 г., бр. 24, 74, 78, 85, 94 и 96 от 2005 г.,
бр. 22, 32, 33 и 92 от 2006 г., бр. 7, 32, 34, 41,
46 и 61 от 2007 г., бр. 9 и 43 от 2008 г., бр. 92
от 2009 г. и бр. 24 и 73 от 2010 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 4 думите „въпросите на военно
промишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
2. В § 1 от преходните и заключителните
разпоредби думите „въпросите на военно
промишления комплекс и мобилизационната

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

готовност на страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 4. В чл. 7, ал. 4, т. 2 от Постановление
№ 258 на Министерския съвет от 2005 г. за
дейностите и задачите по отбранително-мобилизационна подготовка на държавните органи
и юридическите лица с военновременни задачи (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 1 и 39 от 2011 г.) думите „въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната“ се заменят
с „отбранителна индустрия и сигурност на
доставките“.
§ 5. В Постановление № 9 на Министерския съвет от 2007 г. за създаване на Съвет
за държавните резерви и военновременните
запаси към Меж дуведомствения съвет по
въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната
(обн., ДВ, бр. 10 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 44
и 53 от 2008 г., бр. 43 и 93 от 2009 г. и бр. 1 от
2010 г.) се правят следните изменения:
1. В наименованието на постановлението
думите „въпросите на военнопромишления
комплекс и мобилизационната готовност на
страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
2. Навсякъде в постановлението думите
„въпросите на военнопромишления комплекс
и мобилизационната готовност на страната“
се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 6. В § 2 от заключителните разпоредби на
Постановление № 83 на Министерския съвет
от 2007 г. за изпълнение на Резолюция 1737 на
Съвета за сигурност на ООН от 23.12.2006 г.
и на Обща позиция 140 на Съвета на ЕС от
27.02.2007 г. за налагане на санкции на Ислямска република Иран (обн., ДВ, бр. 34 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2007 г. и бр. 85
и 93 от 2009 г.) думите „въпросите на военно
промишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 7. В § 2 от заключителните разпоредби на
Постановление № 293 на Министерския съвет
от 2008 г. за утвърждаване на военновременни
задачи на юридически лица за производство
на основна военна и гражданска продукция
и услуги (ДВ, бр. 105 от 2008 г.) думите „въпросите на военнопромишления комплекс и
мобилизационната готовност на страната“ се
заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 8. В чл. 29, т. 17 от Устройствения правилник на Министерството на отбраната, приет
с Постановление № 135 на Министерския
съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39 от 2011 г.;
изм., бр. 22 от 2012 г.), думите „въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната“ се заменят
с „отбранителна индустрия и сигурност на
доставките“.

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

§ 9. В чл. 30, ал. 2, т. 22 от Устройствения
правилник на Министерството на външните
работи, приет с Постановление № 365 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 105
от 2011 г.; попр., бр. 15 от 2012 г.; изм., бр. 22
от 2012 г.), думите „въпросите на военно
промишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 10. В чл. 3, ал. 2 от Устройствения правилник на Държавна агенция „Държавен резерв и
военновременни запаси“, приет с Постановление
№ 13 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 8 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 55, 78 и 89
от 2005 г., бр. 40 и 48 от 2006 г., бр. 23 от 2007 г.,
бр. 43 и 53 от 2008 г., бр. 89 от 2009 г. и бр. 3
и 58 от 2010 г.), думите „военнопромишления
комплекс и мобилизационната готовност на
страната“ се заменят с „отбранителна индустрия
и сигурност на доставките“.
§ 11. Навсякъде в Наредбата за усвояване на
военни изделия и за създаване и поддържане
на мощности за военновременна дейност на
националното стопанство, приета с Постановление № 344 на Министерския съвет от 1994 г.
(ДВ, бр. 9 от 1995 г.), думите „въпросите на
военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната“ се заменят
с „отбранителна индустрия и сигурност на
доставките“.
§ 12. В чл. 8, ал. 1 от Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при
мобилизация на резервисти и техника, приета
с Постановление № 150 на Министерския
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 27 от 2003 г., бр. 78 и 96 от
2005 г. и бр. 83 от 2006 г.), думите „въпросите
на военнопромишления комплекс и мобилизационната готовност на страната“ се заменят
с „отбранителна индустрия и сигурност на
доставките“.
§ 13. Навсякъде в Наредбата за планиране
на граждански ресурси за отбрана, приета с
Постановление № 267 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 93 от 2010 г.; изм.,
бр. 83 от 2011 г.), думите „въпросите на военнопромишления комплекс и мобилизационната
готовност на страната“ се заменят с „отбранителна индустрия и сигурност на доставките“.
§ 14. Постановлението се приема на основание чл. 22а, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 12, ал. 2 от Закона за експортния
контрол на продукти, свързани с отбраната, и
на изделия и технологии с двойна употреба.
§ 15. Постановлението влиза в сила от 30
юни 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
6144
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129
ОТ 26 ЮНИ 2012 Г.

за приемане на Класификатор на длъжностите
в администрацията, на Наредба за прилагането на Класификатора на длъжностите в
администрацията, на Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация,
на Наредба за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната
администрация и на Наредба за длъжностните
характеристики на държавните служители
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Класификатор на длъжности
те в администрацията.
Чл. 2. Приема Наредба за прилагането на
Класификатора на длъжностите в администрацията.
Чл. 3. Приема Наредба за заплатите на
служителите в държавната администрация.
Чл. 4. Приема Наредба за условията и реда
за оценяване изпълнението на служителите в
държавната администрация.
Чл. 5. Приема Наредба за длъжностните
характеристики на държавните служители.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменят се:
1. Единният класификатор на длъжностите
в администрацията, приет с Постановление
№ 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от
2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и
46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г.,
бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г., бр. 2,
3, 18, 34, 44, 80, 83, 84, 85 и 90 от 2009 г., бр. 4,
25 и 74 от 2010 г., бр. 15, 29, 47, 71, 83 и 106 от
2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
2. Наредбата за прилагане на Единния
класификатор 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., бр. 47, 105 и 106 от 2011 г.
и бр. 21 от 2012 г.).
3. 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 2008 г., бр. 5 и 102 от 2009 г., бр. 25 и 58 от
2010 г., бр. 95 и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
4. Наредба № 2 от 2007 г. за длъжностните
характеристики на държавните служители
(обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 95
и 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.).
§ 2. В Наредбата за служебното положение
на държавните служители, приета с Постанов
ление № 34 на Министерския съвет от 2000 г.
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(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. 1, ал. 1 т. 3 се отменя.
2. В чл. 6, ал. 1 думите „чл. 395, ал. 4 от
Гражданския процесуален кодекс“ се заменят
с „чл. 512, ал. 4 от Гражданския процесуален
кодекс“.
3. 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“.
4. В чл. 10, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „изпълнителния
директор на Изпълнителна агенция „Главна
инспекция по труда“.
5. В чл. 11 навсякъде думите „Министерството на държавната администрация и
административната реформа“ се заменят с
„Изпълнителната агенция „Главна инспекция
по труда“.
6. Раздел ІV се отменя.
7. В § 4 от заключителните разпоредби думите „министърът на държавната администрация
и административната реформа“ се заличават.
§ 3. (1) 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., бр. 47 и 95 от 2011 г. и бр. 7 и 21
от 2012 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
овластено от него лице“.
3. В чл. 38в, ал. 2 думите „от министъра
на държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „на министърпредседателя или овластено от него лице“.
4. В чл. 38е, ал. 3 думите „може да проведе“ се заменят с „провежда“.
5. В чл. 38ж:
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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
овластено от него лице“.
6. В чл. 38з, ал. 2 думите „министъра на
държавната администрация и административната реформа“ се заменят с „министърпредседателя или овластено от него лице“.
7. Параграф 1 от заключителните разпоредби се отменя.
8. В приложение № 1 към чл. 4:
а) в забележката към т. 1 думите „Единния
класификатор“ се заменят с „Класификатора“;
б) в т. 3 таблицата се изменя така:
„
Изисквания и компетентности
1. Ориентация към резултати

да не
 

2. Работа в екип





3. Фок ус к ъм к л иен та (вът решен/ 
външен)

4. Комуникативна компетентност

5. Професионална компетентност



6. Аналитична компетентност





7. Управленска компетентност





8. Стратегическа компетентност





9. Лидерска компетентност





10. Компетентност за преговори и убеж- 
даване
11. Други специфични за длъжност- 
та и за административното звено
изисквания








“
9. В приложение № 2 към чл. 17, ал. 1, в
частта „Лична информация“ след думата „Адрес“
се добавя „за кореспонденция“, а след думите
„Телефон, факс“ се добавя „и електронен адрес“.
10. Приложения № 4 – 5а към чл. 32, ал. 3
се изменят така:
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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

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)

Резултат

Други – по решение на конкурсната комисия
Общ резултат:
Забележки:
1. Преценката се извършва по 5-степенна скала,
както следва:
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)

„Приложение № 4
към чл. 32, ал. 3
ФОРМУЛЯР ЗА ПРЕЦЕНКА НА КАНДИДАТИ
ОТ ИНТЕРВЮ ЗА ЕКСПЕРТНИ ДЛЪЖНОСТИ
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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
Други – по решение на конкурсната комисия
Общ резултат:

Резултат
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Забележки:
1. Преценката се извърш ва по 5- с т епен на
скала, както следва:
5 – на п ъ л но о т г оваря на изиск ва н и я та 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 конкурсната комисия 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
СЛУ ЖИТЕЛИ

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.

Стратегическа компетентност

2.

Лидерска компетентност

3.

Управленска компетентност

4.

Ориентация към резултати

5.

Компетентност за преговори и
убеждаване

6.

Работа в екип

7.

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

Общ резултат:

Резултат
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Забележки:
1. Прецен ката се извърш ва по 5- с т епен на
скала, както следва:
5 – на п ъ л но о т г оваря на изиск ва н и я та 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 конкурсната комисия 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.“

11. В приложение № 7 към чл. 38б на ред
„№ на лична карта“ след думата „карта“ се
добавя „(паспорт)“.
(2) Конкурсните процедури, обявени по
реда на Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители, приета с
Постановление № 8 на Министерския съвет
от 2004 г., преди влизането в сила на постановлението, се довършват по досегашния ред.
§ 4. В 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.,
бр. 10 и 67 от 2009 г., бр. 95 от 2011 г. и бр. 21
от 2012 г.), в чл. 2 се създава нова ал. 3:
„(3) Наредбата не се прилага за служителите по трудово правоотношение в държавната администрация, за които се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 5. В Наредбата за документите за заемане на държавна служба, приета с Постановление № 314 на Министерския съвет от
2011 г. (обн., ДВ, бр. 95 от 2011 г.; изм. и
доп., бр. 106 от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.),
се правят следните изменения:
1. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) При встъпването си в длъжност
държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа
по назначаването.
(2) Всяка година до 30 април държавният
служител е длъжен да декларира пред органа
по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната
календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното
правоотношение, основанията за тяхното
получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил, с декларация по
образец съгласно приложение № 6.“
2. Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 се
изменя така:

С Т Р.
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„Приложение № 4
към чл. 3, ал. 1
..........................................................................................
(наименование на администрацията)
ЗАПОВЕД № ....
от ............................
На основание ............................................ от Закона
за държавния служител
НАЗНАЧАВАМ
.........................................................................................,
(трите имена на лицето)
ЕГН ................................................................................,
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. Ниво на основната месечна заплата …..............
2. Степен на основната месечна заплата …..........
3. Основна месечна заплата .............................. лв.
Ръководител …………………...............
Препис от заповедта да се връчи на служителя
срещу подпис.
Получих заповедта: .....................
Дата: .................................................“

3. В приложение № 6 към чл. 4 думите
„към чл. 4“ се заменят с „към чл. 4, ал. 2“.
§ 6. В Наредбата за вътрешния оборот на
електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите, приета с
Постановление № 101 на Министерския съвет
от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 48 от 2008 г.; изм.
и доп., бр. 58 и 102 от 2010 г., бр. 47 и 106
от 2011 г. и бр. 21 от 2012 г.), в чл. 12, т. 5,
буква „б“ думите „Единния класификатор“
се заменят с „К ласификатора“.
§ 7. В Наредбата за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника, приета
с Постановление № 150 на Министерския
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 27 от 2003 г., бр. 78 и 96 от
2005 г. и бр. 83 от 2006 г.), се правят следните изменения:
1. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1 и
чл. 25, т. 1 думите „Единния класификатор“
се заменят с „Класификатора на длъжностите
в администрацията“.
2. В приложение № 5 към чл. 12, ал. 2 и
чл. 25, т. 1 думите „Единния класификатор“
се заменят с „Класификатора на длъжностите
в администрацията“.
§ 8. В Устройствения правилник на Агенцията за държавна финансова инспекция,
приет с Постановление № 167 на Минис-
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терския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 56 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 65 от 2006 г., бр. 53
от 2007 г., бр. 61 от 2008 г., бр. 30 от 2009 г.,
бр. 34 от 2010 г., бр. 2 и 92 от 2011 г. и бр. 6 и
22 от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 16, ал. 3, т. 3:
а) д у ми те „Единни я к ласификатор на
д л ъ ж нос т и т е в а д м и н ис т ра ц и я та, п рие т
с Постановление № 47 на Министерск и я
съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78
от 2005 г. и бр. 24, 40 и 46 от 2006 г.)“ се
заменят с „К ласификатора на длъжностите
в администрацията“;
б) в буква „а“ цифрата „5“ се заменя с „4“;
в) в буква „б“ цифрата „4“ се заменя с „3“;
г) в буква „в“ цифрата „3“ се заменя с „2“;
д) в буква „г“ думата „младши“ се заличава.
2. Член 17а се отменя.
§ 9. В Устройствения правилник на Държавната агенция за закрила на детето, приет
с Постановление № 38 на Министерск и я
съвет от 2001 г. (обн., ДВ, бр. 17 от 2001 г.;
изм. и доп., бр. 62 и 87 от 2001 г., бр. 102
от 2003 г., бр. 14 и 47 от 2005 г., бр. 106 от
2006 г., бр. 32 от 2008 г., бр. 79 от 2009 г.,
бр. 2 от 2010 г. и бр. 22 от 2012 г.), в чл. 8,
а л. 4 д у мите „Единни я к ласификатор на
длъжностите в администрацията“ се заменят с „К ласификатора на длъжностите в
администрацията“.
§ 10. В Ус т р ойс т вен и я п ра ви л н и к на
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, приет с Постановление
№ 241 на Министерск и я съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 22
от 2012 г.), в чл. 25, ал. 4 думите „Единния
к ласификатор на длъжностите в администрацията“ се заменят с „К ласификатора на
длъжностите в администрацията“.
§ 11. В Устройствения правилник на Министерството на околната среда и водите,
приет с Постановление № 274 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2010 г., бр. 16,
33 и 102 от 2011 г. и бр. 22 от 2012 г.), в
чл. 16, ал. 4 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се
заменят с „К ласификатора на длъжностите
в администрацията“.
§ 12. В Постановление № 67 на Минист ерск и я с ъвет о т 2010 г. за за п лат и т е в
бюджетните организации и дейности (обн.,
ДВ, бр. 32 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 52, 56,
58, 61, 74, 82, 84, 97 и 100 от 2010 г., бр. 1, 27
и 33 от 2011 г.; попр., бр. 36 от 2011 г.; изм.
и доп., бр. 51, 60, 71, 83, 88, 102, 104 и 106
от 2011 г. и бр. 6, 14, 33 и 42 от 2012 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. Член 1 се отменя.
2. В чл. 2 т. 1, 2, 5, 6 и 7 се отменят.
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3. Член 3 се отменя.
4. В чл. 4, ал. 5 думите „парични или
предметни награди и“ се заличават.
5. В чл. 5:
а) в ал. 1:
аа) след думите „трудово правоотношение“
се поставя запетая, добавя се „с изключение на лицата по чл. 107а КТ“ и се поставя
запетая и след думата „заплати“ се добавя
„възнаграждения и задължителни осигурителни вноски за сметка на осигурителя“;
бб) точки 1 и 2 се отменят;
вв) в т. 4 думите „2 и“ се отменят;
б) алинея 2 се отменя;
в) в ал. 3 думите „приложения № 2 – 7“
се заменят с „приложения № 4 и 5“;
г) алинеи 4 – 8 се отменят;
д) алинея 9 се изменя така:
„(9) Ин диви д уа лната основна месечна
заплата на началника на политическия кабинет на министър-председателя се определя
о т м и н ис т ър -п редс едат ел я п ри спа зва не
изискванията на ал. 3.“;
е) алинея 11 се отменя.
6. В чл. 6:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) На изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейск и я съюз“ за изпълнение на
функциите на ръководител на Одитния орган по управлението на финансовата помощ
от Европейския съюз се изплаща месечно
допълнително възнаграж дение в размер на
основната месечна заплата.“;
б) алинеи 2 – 10 се отменят.
7. Член 7 се отменя.
8. В чл. 8:
а) алинея 1 се отменя;
б) в ал. 2 думите „Наредбата за условията и реда за атестиране на служителите в
държавната администрация“ се заменят с
„Наредбата за условията и реда за оценяване
изпълнението на служителите в държавната
администрация“.
9. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „Единния класификатор
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. и бр. 4 от 2010 г.)“ се
заменят с „К ласификатора на длъжностите
в администрацията“ и изречение второ се
измен я така: „Численост та на персона ла
в длъжностното разписание не трябва да
надвишава утвърдената обща численост на
персонала.“;
б) в ал. 2 думите „Единния класификатор на длъжностите в администрацията“ се
заменят с „К ласификатора на длъжностите
в администрацията“;
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в) алинея 3 се отменя.
10. Приложения № 1, 2, 3, 6, 7, 7а и 8 се
отменят.
§ 13. В Постановление № 66 на Министерския съвет от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните
организации (обн., ДВ, бр. 29 от 1996 г.; изм.
и доп., бр. 76 и 92 от 1997 г., бр. 5 от 1999 г.,
бр. 53 от 2000 г., бр. 100 от 2005 г., бр. 14 от
2008 г., бр. 4 от 2009 г. и бр. 51, 91 и 93 от
2011 г.) в чл. 1 се създава ал. 5:
„(5) За служителите по ал. 1 не се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 14. В Постановление № 214 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на
условията и реда за назначаване на български
и чуждестранни граждани в Съвместните
технически секретариати и в Информационните звена по програмите за трансгранично
сътрудничество, в които Република България участва, за периода 2007 – 2013 г. (ДВ,
бр. 71 от 2009 г.) в чл. 1 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) За служителите по ал. 1 не се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 15. В Постановление № 230 на Министерския съвет от 2009 г. за назначаване на
допълнителен персонал за нуждите и в срока
на прилагане на програмата за развитие на
селските райони за периода 2007 – 2013 г.
със средст ва о т тех ни ческата помощ на
програмата (ДВ, бр. 78 от 2009 г.) в чл. 1
се създава ал. 3:
„(3) За служителите по ал. 1 не се прилага
чл. 107а от Кодекса на труда.“
§ 16. Наредбите по чл. 1 – 5 се прилагат
и за цивилните служители по служебно и по
трудово правоотношение в служба „Военна
информация“, с изключение на подчинените
є военни формирования, и в служба „Военна
полиция“.
§ 17. М и н и с т ъ р ът п о у п р а в л е н и е н а
средствата от Европейския съюз да предлож и у редба за стат у та на сл у ж ителите,
изпълняващи функции по управлението на
финансовата помощ от Европейския съюз,
след 1 януари 2014 г. в проекта на Закон за
управление на средствата от Европейския
съюз, концепцията за изготвяне на който е
одобрена с решението по т. 35 от Протокол
№ 13 от заседанието на Министерския съвет
на 4 април 2012 г.
§ 18. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков

Длъж
ностно
ниво

1

2

2

2

2

3

3

3

Номер
по ред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

магистър

магистър

Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и
на министерство

Главен секретар в Националния осигурителен институт
и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

магистър

Главен секретар в Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

Главен секретар в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Главен секретар в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
в Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

V старши

V старши

V старши

IV старши

IV старши

IV старши

7 години

7 години

7 години

8 години

8 години

8 години

8 години

9 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно
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Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 2

магистър

Постоянен секретар на отбраната в Министерството
на отбраната

IV старши

III старши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 2

Ръководно ниво 2

магистър

магистър

образователна
степен

Главен секретар в министерство

Главен секретар на Министерския съвет

Наименование на длъжността
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Ръководно ниво 2

Ръководно ниво 1

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА
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Длъж
ностно
ниво

3

3

3

3

3

3

3

3

Номер
по ред

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

магистър

Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по
сигурността на информацията

магистър

магистър

Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

Главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в министерство

магистър

Директор на дирекция „Правителствена канцелария“
в администрацията наМинистерския съвет
магистър

магистър

Директор на дирекция „Правна“ в администрацията
на Министерския съвет

Ръководител на Главния инспекторат

магистър

образователна
степен

Секретар на Столичната община

Наименование на длъжността

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

ранг

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение
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Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 3А

Ръководно ниво 3А

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 2 7

Длъж
ностно
ниво

3

3

3

3

3

3

3

Номер
по ред

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

магистър

магистър

магистър
магистър
магистър

Ръководител на инспекторат в министерство

Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов
надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, Комисията за публичен надзор над ре
гистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Главен инспектор в инспектората към министъра на
правосъдието по Закона за съдебната власт

Ръководител на звено за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

Главен директор на главна дирекция в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

ранг

7 години

12 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

магистър

образователна
степен

Главен директор на главна дирекция в Комисията за
финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията,
в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за
установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност и в Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

28

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Номер
по ред

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

магистър

магистър

Директор на териториално поделение на Националния
осигурителен институт

Директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

магистър

Директор на дирекция в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Директор на териториална дирекция на Националната
агенция за приходите

магистър

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“

магистър

магистър

Директор на дирекция в Националната агенция за
приходите и в Агенция „Митници“

Директор на дирекция в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

V старши

ранг

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

професионален
опит

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

магистър

образователна
степен

Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията
за финансов надзор, в Комисията за регулиране на
съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в
Комисията за защита на личните данни, в Комисията
за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси, Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 3Б

Ръководно ниво 3Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 2 9

Длъж
ностно
ниво

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

4

4

4

Номер
по ред

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

Ръководно ниво 4Б

Ръководно ниво 4А

магистър
магистър
магистър
магистър
магистър
магистър
магистър

Главен секретар на специализирана териториална
администрация

Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за админ ис
трац ията

Секретар на Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

Заместник главен директор на главна дирекция в
министерство

Заместник главен инспектор в Министерството на
отбраната

Замeстник-директор на дирекция в Националната
агенция за приходите

магистър

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен
фонд „Земеделие“

магистър

магистър

Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния
осигурителен институт и в Националната здравно
осигурителна каса

Главен секретар на областна администрация

магистър

Ръководител на инспекторат в Държавен фонд „Земеделие“

I младши

I младши

I младши

I младши

I младши

I младши

I младши

I младши

V старши

V старши

V старши

V старши

6 години

6 години

6 години

6 години

6 години

6 години

6 години

6 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

7 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 4А

Ръководно ниво 4А

Ръководно ниво 4А

Ръководно ниво 4А

Ръководно ниво 4А

Ръководно ниво 4А

магистър

Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

V старши

V старши

V старши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

магистър

магистър

Заместник-директор на териториална дирекция на
Националната агенция за приходите

Началник на митница

магистър

образователна
степен

Директор на областна дирекция в Държавен фонд
„Земеделие“

Наименование на длъжността

30

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Ръководно ниво 3В

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

4

4

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Ръководно ниво 5А

магистър

Ръководител на инспекторат в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

магистър

магистър

Ръководител на звено за вътрешен одит в централна
администрация с изключение на администрацията на
Министерския съвет и на министерство

Началник на регионален инспекторат по образованието

магистър

Главен архитект в Столичната община

магистър

магистър

Заместник-директор на дирекция в Министерството
на отбраната

Ръководител на инспекторат в Столичната община

магистър

Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за
администрацията

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

I младши

ранг

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

6 години

6 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

трудово

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

магистър

Главен директор на главна дирекция в централна
администрация с изключение на администрацията на
Министерския съвет и на министерство
магистър

магистър

Директор на дирекция в централна администрация
с изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Главен директор на главна дирекция

магистър

магистър

магистър

образователна
степен

Секретар на община с население над 50 000 души

Заместник-началник на митница

Заместник-директор на районна здравноосигурителна
каса

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 5А

Ръководно ниво 4Б

Ръководно ниво 4Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 3 1

Длъж
ностно
ниво

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

магистър

магистър

Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

Началник на отдел в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

магистър

Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

Началник на митнически пункт І ниво

магистър

Началник на отдел в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5Б

магистър

магистър

Началник на отдел в администрацията на Министерския съвет и на министерство

II младши

II младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 5Б

магистър

Заместник главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на министерство

Началник на отдел в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета
за електронни медии

магистър

образователна
степен

Началник на регионална дирекция за национален
строителен контрол

Наименование на длъжността

32

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5Б

Ръководно ниво 5А

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

магистър

Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите

магистър

магистър

магистър

Държавен инспектор в министерство

Държавен инспектор в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

Държавен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

магистър

магистър

Държавен експерт в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

Държавен експерт по осигуряването

магистър

Държавен експерт в администрацията на Министерския
съвет и на министерство

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

ранг

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

магистър

магистър

образователна
степен

Държавен инспектор в Главния инспекторат

Правен съветник в дирекция „Правна“ в администрацията на Министерския съвет

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1А

Експертно ниво 1А

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 3 3

Длъж
ностно
ниво

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

магистър

Държавен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

магистър
магистър
магистър

магистър

Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи

Държавен вътрешен одитор в администрацията на
Министерския съвет и на министерство

Държавен вътрешен одитор в Комисията за финансов
надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

магистър

магистър

Главен разследващ митнически инспектор

Актюер в Националния осигурителен институт

Актюер в Комисията за финансов надзор

Държавен публичен изпълнител

магистър

магистър

Държавен инспектор в Националния осигурителен
институт

Държавен инспектор в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Държавен инспектор по осигуряването

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

ранг

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

8 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

магистър

магистър

Държавен инспектор по приходите в Националната
агенция за приходите

Държавен инспектор в Агенция „Митници“

магистър

образователна
степен

Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

Наименование на длъжността

34

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

101.

102.

Експертно ниво 1Б

магистър
магистър
магистър

Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

Главен счетоводител в Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“

Главен счетоводител в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

магистър

Главен счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Главен юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

Главен счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

магистър

магистър

Главен счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство

Главен счетоводител в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

ранг

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

магистър

образователна
степен

Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 3 5

Длъж
ностно
ниво

5

5

5

5

5

5

5

Номер
по ред

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

Експертно ниво 1Б

магистър

магистър

Главен юрисконсулт в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Служител по сигурността на информацията в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция „Одит
на средствата от ЕС“

магистър

магистър

Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

Главен юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Главен юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

II младши

ранг

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 1Б

магистър

образователна
степен

Главен юрисконсулт в Комисията за финансов надзор,
в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за
защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

36

Експертно ниво 1Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

6

115.

116.

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Експертно ниво 1Б

магистър
магистър

Главен инспектор в Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна авиация“

Секретар на община с население до 50 000 души и
на район

магистър

магистър

Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община

Главен архитект в община с население над 50 000 души

магистър

Директор на дирекция в Столичната община

магистър

магистър

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Директор на дирекция в областна администрация

магистър

магистър

Служител по сигурността на информацията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в
Държавната комисия по сигурността на информацията

Редактор-стилист на нормативни актове

магистър

образователна
степен

Служител по сигурността на информацията в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране
на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в
Комисията за защита на личните данни, в Комисията
за установяване на имущество, придобито от престъпна
дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване
на документите и за обявяване на принадлежност на
български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия,
в Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

II младши

II младши

II младши

ранг

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

5 години

5 години

5 години

5 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

трудово

трудово

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 6А

6

6

114.

Експертно ниво 1Б

119.

5

113.

Експертно ниво 1Б

Ръководно ниво 6А

5

112.

Експертно ниво 1Б

6

5

111.

Експертно ниво 1Б

118.

5

110.

Наименование на
длъжностното ниво

Ръководно ниво 6А

5

Номер
по ред

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

ДЪРЖАВЕН

117.

Длъж
ностно
ниво

БРОЙ 49
С Т Р. 3 7

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

магистър
магистър
бакалавър

бакалавър

Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната
община

Началник на отдел в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

Началник на сектор в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
Комисията за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската
народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

Директор на дирекция в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на
съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията,
Комисията за защита от дискриминация, Комисията за
защита на личните данни, Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност и на
Съвета за електронни медии
магистър

магистър

Директор на дирекция в териториалните звена на
централната администрация

Директор на териториално статистическо бюро

магистър

Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

ранг

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 6А

магистър

образователна
степен

Директор на дирекция в специализираната териториал
на администрация

Наименование на длъжността

38

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Ръководно ниво 6А

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

129.

130.

131.

132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

143.

144.

Експертно ниво 2

магистър

Държавен инспектор в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Държавен финансов инспектор

магистър

магистър

магистър

Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

Държавен инспектор

магистър

Държавен експерт в държавна агенция

бакалавър

бакалавър

Началник на сектор в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Началник на сектор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

Началник на митническо бюро

бакалавър

бакалавър

Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

Началник на митнически пункт ІІ ниво

магистър

Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална
администрация с изключение на Столичната община

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IV младши

IV младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

ранг

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

3 години

3 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

магистър

магистър

Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000

Главен архитект на район в градовете с районно деление

магистър

магистър

бакалавър

образователна
степен

Директор на дирекция за местни приходи в община

Директор на дирекция в община и в район

Началник на сектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6Б

Ръководно ниво 6А

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 3 9

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

153.

154.

155.

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

бакалавър
бакалавър
бакалавър
бакалавър

Главен експерт в Националната агенция за приходите
и в Агенция „Митници“

Главен експерт в Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от ЕС“

Главен експерт по приходите в Националната агенция
за приходите

Главен експерт в Националния осигурителен институт
и Националната здравноосигурителна каса

Главен инспектор в министерство

Главен експерт в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

бакалавър

бакалавър

бакалавър

Главен експерт в Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

Главен експерт по осигуряването

бакалавър

Главен експерт в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета
за електронни медии

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

бакалавър

Главен експерт в администрацията на Министерския
съвет и на министерство

IIІ младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 2

магистър

образователна
степен

Финансов инспектор в Министерството на правосъдието
по Закона за частните съдебни изпълнители

Наименование на длъжността

40

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

Експертно ниво 2

бакалавър

Главен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

магистър
магистър

магистър
магистър

Държавен вътрешен одитор в централна администрация
с изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна
каса

Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

Старши разследващ митнически инспектор

Главен публичен изпълнител

бакалавър

бакалавър

Главен инспектор в Националния осигурителен институт

Главен инспектор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

Главен инспектор по осигуряването

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

ранг

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

бакалавър

Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите
бакалавър

бакалавър

Главен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по
сигурността на информацията

Главен инспектор в Агенция „Митници“

бакалавър

образователна
степен

Главен инспектор в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси,
в Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори и в Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 4 1

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

169.

170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

бакалавър
бакалавър
магистър

магистър

бакалавър

бакалавър

Главен вътрешен одитор в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор

Главен счетоводител в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Главен юрисконсулт в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Главен сътрудник по управление на европейски проекти
и програми в централна администрация с изключение
на Министерския съвет и на министерство

Служител по сигурността на информацията в централна
администрация с изключение на администрацията на
Министерския съвет и на министерство

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

служебно

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

бакалавър

Главен вътрешен одитор в Комисията за финансов
надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

IIІ младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 2

бакалавър

образователна
степен

Главен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

Наименование на длъжността

42

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

6

Номер
по ред

177.

178.

179.

180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

магистър

магистър
магистър
бакалавър

Финансов контрольор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

Финансов контрольор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в Държавната комисия по
сигурността на информацията

Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския
съвет и на министерство

магистър
магистър
магистър

Правителствен агент в Министерството на правосъдието

Старши инспектор в Главна дирекция „Гражданска
въздухоплавателна авиация“

Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

магистър

Финансов контрольор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

Правителствен преводач

бакалавър

Служител по сигурността на информацията в Държавен
фонд „Земеделие“

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

ранг

5 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

трудово

трудово

служебно

служебно

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

бакалавър

образователна
степен

Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната
здравноосигурителна каса

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Експертно ниво 2

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 4 3

Длъж
ностно
ниво

6

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Номер
по ред

188.

189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

196.

197.

198.

199.

бакалавър

бакалавър
бакалавър
бакалавър
бакалавър

Началник на отдел в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на
съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията,
Комисията за защита от дискриминация, Комисията за
защита на личните данни, Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност и в
Съвета за електронни медии

Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната
здравноосигурителна каса

Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд „Земеделие“

Началник на сектор в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Ръководител на звено в митническ и п у нк т
І ниво

бакалавър

бакалавър

Началник на отдел в териториалните звена на цен
тралн ата администрация

Началник на общинска служба по земеделие

бакалавър

Началник на отдел в специализирана териториална
администрация

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

4 години

5 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

трудово

ВЕСТНИК

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

бакалавър

Началник на отдел за местни приходи в Столичната
община

IIІ младши

IIІ младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

бакалавър

бакалавър

магистър

образователна
степен

Началник на отдел в Столичната община

Началник на отдел в областна администрация

Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт

Наименование на длъжността

44

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Ръководно ниво 7А

Експертно ниво 2

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Номер
по ред

200.

201.

202.

203.

204.

205.

206.

207.

208.

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

бакалавър

бакалавър

Главен вътрешен одитор в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Главен вътрешен одитор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

Главен вътрешен одитор в централна администрация
с изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

бакалавър

Главен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет
и на министерство
магистър

бакалавър

Главен експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и
на министерство

Главен финансов инспектор

бакалавър

бакалавър

бакалавър

образователна
степен

Началник на отдел за местни приходи в община

Началник на отдел в община и в район

Заместник-началник на общинска служба по земеделие

Наименование на длъжността

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IIІ младши

IIІ младши

IIІ младши

ранг

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

4 години

4 години

4 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

Ръководно ниво 7Б

Ръководно ниво 7Б

Ръководно ниво 7Б

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
ВЕСТНИК
С Т Р. 4 5

Длъж
ностно
ниво

7

7

7

7

7

7

7

8

8

Номер
по ред

209.

210.

211.

212.

213.

214.

215.

216.

217.

Ръководно ниво 8

Ръководно ниво 8

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

магистър

бакалавър
бакалавър
бакалавър

бакалавър

Старши сътрудник по управление на европейски проекти
и програми в централна администрация с изключение
на Министерския съвет и на министерство

Инспектор в Главна дирекция „Гражданска въздухо
плавателна авиация“

Началник на сектор в териториална администрация и
в териториалните звена на централната администрация

Началник на сектор в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на
съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията,
Комисията за защита от дискриминация, Комисията за
защита на личните данни, Комисията за установяване
на имущество, придобито от престъпна дейност и на
Съвета за електронни медии

магистър

Финансов контрольор в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Финансов контрольор в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Финансов контрольор в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

IІІ младши

IІІ младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

ранг

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

професионален
опит

служебно

служебно

трудово

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

магистър

магистър

образователна
степен

Главен инженер в Столичната община

Главен счетоводител в Столичната община

Наименование на длъжността

46

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

Експертно ниво 3

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Номер
по ред

218.

219.

220.

221.

222.

223.

224.

225.

226.

бакалавър
бакалавър

бакалавър

бакалавър

бакалавър
бакалавър
бакалавър
бакалавър

Началник на сектор в териториално звено на Държавен
фонд „Земеделие“

Старши експерт в администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Старши експерт в Комисията за финансов надзор, в
Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията
за защита на конкуренцията, в Комисията за защита
от дискриминация, в Комисията за защита на личните
данни, в Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност, в Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за
обявяване на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните служби
на Българската народна армия, в Комисията за публи
чен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за
електронни медии

Старши експерт в Държавната комисия за енергийно
и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

Старши експерт в Националната агенция за приходите
и в Агенция „Митници“

Старши експерт по приходите в Националната агенция
за приходите

Старши експерт в Изпълнителна агенция „Одит на
средствата от ЕС“

Старши експерт в Националния осигурителен инсти
тут и в Националната здравноосигурителна каса

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IІІ младши

IІІ младши

ранг

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

3 години

3 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

бакалавър

образователна
степен

Началник на сектор в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната
здравноосигурителна каса

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Ръководно ниво 8

Ръководно ниво 8

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 4 7

Длъж
ностно
ниво

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Номер
по ред

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

239.

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

бакалавър

Старши инспектор по приходите в Националната
агенция за приходите

бакалавър

Старши вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

Старши инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

бакалавър

Старши инспектор в Националния осигурителен институт

Старши инспектор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

магистър

Старши инспектор по осигуряването

Разследващ митнически инспектор

бакалавър

бакалавър

Старши инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по
сигурността на информацията

Старши инспектор в Агенция „Митници“

бакалавър

Старши инспектор в Комисията за финансов надзор,
в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за
защита от дискриминация, в Комисията за защита на
личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета
за електронни медии

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

V младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

ранг

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

1 година

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

лужебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

бакалавър

бакалавър

бакалавър

образователна
степен

Старши инспектор в министерство

Старши експерт по осигуряването

Старши експерт в Държавен фонд „Земеделие“

Наименование на длъжността

48

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

8

8

8

8

8

8

Номер
по ред

240.

241.

242.

243.

244.

245.

бакалавър
бакалавър
бакалавър

бакалавър

бакалавър

Старши вътрешен одитор в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Старши одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит
в публичния сектор

Старши счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство

Старши счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

Старши счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

ранг

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

бакалавър

образователна
степен

Старши вътрешен одитор в Комисията за финансов
надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 4 9

Длъж
ностно
ниво

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Номер
по ред

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

255.

256.

Експертно ниво 4

магистър
магистър

Старши юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция „Митници“

Старши юрисконсулт в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър
бакалавър

Старши публичен изпълнител

Сътрудник по управление на европейски проекти и
програми в администрацията на Министерския съвет
и на министерство

магистър

магистър

Старши юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия
по сигурността на информацията

Старши юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие“

магистър

Старши юрисконсулт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в
Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията
за защита от дискриминация, в Комисията за защита
на личните данни, в Комисията за установяване на
имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български
граждани към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, в Комисията
за публичен надзор над регистрираните одитори и в
Съвета за електронни медии

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

професионален
опит

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

магистър

IV младши

IV младши

IV младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 4

бакалавър

Старши юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

Старши счетоводител в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Старши счетоводител в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

образователна
степен

Старши счетоводител в Националната агенция за
приходите и в Агенция „Митници“

Наименование на длъжността

50

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

8

8

8

8

8

8

8

9

9

Номер
по ред

257.

258.

259.

260.

261.

262.

263.

264.

265.

бакалавър
бакалавър

бакалавър

магистър

бакалавър

магистър

бакалавър

бакалавър

Главен инженер в общинска администрация с изключение на Столичната община

Главен счетоводител в териториалната администрац ия
с изключение на Столичната община и в териториалните звена на централната администрация

Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната
здравноосигурителна каса

Главен юрисконсулт в териториалната администрация
и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се
пред Народното събрание, Националния осигурителен
институт, Националната здравноосигурителна каса и
Държавен фонд „Земеделие“

Служител по сигурността на информацията в териториалната администрация и в териториалните звена
на: централната администрация, администрациите на
структурите, отчитащи се пред Народното събрание,
Националния осигурителен институт, Националната
здравноосигурителна каса и Държавен фонд „Земеделие“

Лекар, член на Медицинска комисия в Националния
осигурителен институт

Главен експерт в териториалната администрация и в
териториалните звена на: централната администрация,
администрациите на структурите, отчитащи се пред
Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Главен инспектор в териториалната администрация и в
териториалните звена на: централната администрация,
администрациите на структурите, отчитащи се пред
Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

ранг

2 години

2 години

5 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

3 години

професионален
опит

служебно

служебно

трудово

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

магистър

образователна
степен

Правителствен процесуален агент в Министерството
на външните работи

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Експертно ниво 4

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 5 1

Длъж
ностно
ниво

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

Номер
по ред

266.

267.

268.

269.

270.

271.

272.

273.

274.

275.

276.

бакалавър
бакалавър

Старши счетоводител в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

бакалавър

Старши вътрешен одитор в Националния осигурителен
институт и в Националната здравноосигурителна каса

Старши вътрешен одитор в Държавен фонд „Земеделие“

бакалавър

бакалавър

Старши инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет
и на министерство

Старши вътрешен одитор в централна администрация
с изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

бакалавър

Старши експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и
на министерство

магистър

Тмагистър

Финансов контрольор в териториалната администрация
и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се
пред Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Старши финансов инспектор

бакалавър

Главен социален работник в териториалните звена на
централната администрация

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

IV младши

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

бакалавър

Главен вътрешен одитор в териториалната администрация

IV младши

ранг

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

бакалавър

образователна
степен

Регионален инспектор в териториално звено на Главна
дирекция „Инспекторат за опазване на културното
наследство“

Наименование на длъжността

52

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

9

9

9

9

9

9

10

10

10

10

10

Номер
по ред

277.

278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

бакалавър
бакалавър
магистър
магистър
бакалавър

бакалавър

бакалавър

бакалавър

бакалавър

магистър

Сътрудник по управление на европейски проекти и
програми в централна администрация с изключение
на Министерския съвет и на министерство

Финансов инспектор по чл. 72, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване

Лекар – контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за
здравното осигуряване

Лекар по дентална медицина – контрольор по чл. 72,
ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
в Столичната община

Старши експерт в териториалната администрация и в
териториалните звена на: централната администрация,
администрациите на структурите, отчитащи се пред
Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Старши инспектор в териториалната администрация и в
териториалните звена на: централната администрация,
администрациите на структурите, отчитащи се пред
Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Старши вътрешен одитор в териториалната адми
нистрация

Старши счетоводител в териториалната администрация
и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се
пред Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

Старши юрисконсулт в териториалната администрация
и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се
пред Народното събрание и Държавен фонд „Земеделие“

V младши

V младши

V младши

V младши

V младши

IV младши

IV младши

ранг

1 година

1 година

1 година

1 година

1 година

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

2 години

професионален
опит

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

трудово

трудово

трудово

трудово

служебно

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Експертно ниво 6

Експертно ниво 6

Експертно ниво 6

Експертно ниво 6

Експертно ниво 6

магистър

образователна
степен

Старши юрисконсулт в централна администрация с
изключение на администрацията на Министерския
съвет и на министерство

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Експертно ниво 5

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 5 3

Длъж
ностно
ниво

10

10

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11

Номер
по ред

288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

295.

296.

297.

298.

299.

V младши

професионален бакалавър по…

Финансов инспектор

Инспектор по осигуряването

Инспектор в Агенция „Митници“

Инспектор по приходите в Националната агенция за
приходите

Инспектор

V младши

V младши

професионален бакалавър по…
магистър

V младши

V младши
бакалавър

бакалавър

V младши

професионален бакалавър по…

Експерт по осигуряването

служебно

служебно

не се
изисква

служебно

не се
изисква
не се
изисква

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

служебно

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

служебно

служебно

служебно

ВЕСТНИК

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

V младши

бакалавър

Експерт в Националната здравноосигурителна каса и
териториалните поделения

V младши

бакалавър

Експерт по приходите в Националната агенция за
приходите

V младши

бакалавър

Експерт в Националната агенция за приходите и в
Агенция „Митници“

не се
изисква

1 година

1 година

професионален
опит

Вид правоотношение

ДЪРЖАВЕН

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

V младши

професионален бакалавър по…

Младши експерт

ІV младши

бакалавър

Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
в териториална администрация

V младши

ранг

бакалавър

образователна
степен

Старши социален работник в териториалните звена
на централната администрация

Наименование на длъжността

54

Експертно ниво 7

Експертно ниво 6

Експертно ниво 6

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

С Т Р.
БРОЙ 49

Длъж
ностно
ниво

11

11

11

11

11

11

11

11

12

12

12

12

13

13

14

Номер
по ред

300.

301.

302.

303.

304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

313.

314.

Ниво изпълнител

Изпълнител

Технически сътрудник

Специалист

Счетоводител

Старши специалист

Стажант-одитор

не се изисква

средно

средно

средно

средно

бакалавър

магистър

средно

Социален работник в териториалните звена на централната администрация

Стажант-аташе в Министерството на външните работи

средно

Старши счетоводител

V младши

V младши

V младши

професионален бакалавър по…
средно

V младши

трудово
трудово
трудово
трудово

не се
изисква
не се
изисква
не се
изисква
не се
изисква

служебно

не се
изисква

трудово

служебно

не се
изисква

1 година

трудово

трудово

трудово

не се
изисква

2 години

2 години

служебно

служебно

не се
изисква
не се
изисква

служебно

слуужебно

служебно

не се
изисква

не се
изисква

не се
изисква

професионален
опит

Вид правоотношение

ВЕСТНИК

Ниво сътрудник

Ниво специалист 3

Ниво специалист 2

Ниво специалист 2

Ниво стажант

Ниво стажант

Ниво специалист 1

Ниво специалист 1

Главен специалист

Публичен изпълнител

Юрисконсулт

магистър

V младши

професионален бакалавър по…

Счетоводител

V младши

бакалавър

Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

V младши

ранг

бакалавър

образователна
степен

Вътрешен одитор

Наименование на длъжността

ДЪРЖАВЕН

Ниво специалист 1

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Експертно ниво 7

Наименование на
длъжностното ниво

Минимални изисквания за заемане на
длъжността

БРОЙ 49
С Т Р. 5 5

С Т Р.

56

ДЪРЖАВЕН

НАРЕДБА

за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Г л а в а

п ъ р в а

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

длъжностите в администрацията, се преценява
с оглед функциите на длъжността, определени
с нормативен акт.
Г л а в а

в т о р а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

ДЛЪЖНОСТИ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

Чл. 1. (1) В Класификатора на длъжностите
в администрацията се определят:
1. наименованията на длъжностите в администрацията;
2. разпределението на длъжностите в администрацията по длъжностни нива;
3. минималната образователна степен за
заемане на длъжност в администрацията;
4. минималният ранг, необходим за заемане на длъжностите, определени за държавни
служители;
5. минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността;
6. видът на правоотношението, по което се
заема длъжността.
(2) Класификаторът на длъжностите в администрацията се прилага за администрацията на
органите на изпълнителната власт и за общинската администрация. Той може да се ползва,
доколкото не е установено друго в специални
закони, и за администрацията на други органи
на държавна власт.
(3) Разпределянето на длъжностите по длъжностни нива е в зависимост от необходимите
знания и умения за осъществяване функциите
на длъжността, свободата на вземане на решения, влиянието на взетите решения и уменията
за работа с хора.
Чл. 2. (1) Длъжност в администрацията е
нормативно определена позиция, която се заема
по служебно или по трудово правоотношение,
включително по правоотношение, възникнало
на основание на Закона за Министерството на
вътрешните работи, на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
на Закона за изпълнение на наказанията и
задържането под стража или на Закона за
дипломатическата служба, въз основа на определени изисквания и критерии, свързана е
с конкретен вид дейност на лицето, което я
заема, и се изразява в система от функции,
задължения и изисквания, утвърдени с длъжностна характеристика.
(2) Минималният професионален опит, необходим за заемане на длъжността, включва
времето, през което служителят е извършвал
дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната
характеристика за съответната длъжност.
(3) Професионален опит се доказва с официални документи за:
1. трудов стаж;
2. служебен стаж;
3. осигурителен стаж;
4. извършване на дейност в чужбина.
(4) Професионалният опит за специфични
длъжности, посочени в Класификатора на

Чл. 3. (1) Длъжностите в администрацията са:
1. ръководни;
2. експертни;
3. технически.
(2) Експертните длъжности в администрацията са:
1. експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции;
2. експертни длъжности със спомагателни
функции.
(3) Длъжностите в администрацията се
заемат от:
1. държавни служители;
2. лица, работещи по трудово правоотношение.
(4) От държавни служители се заемат следните длъжности:
1. ръководни длъжности;
2. експертни длъжности с аналитични и/или
контролни функции;
3. други специфични длъжности, посочени
в Класификатора на длъжностите в администрацията.
(5) Експертните длъжности с аналитични
и/или контролни функции по ал. 4, т. 2 в общинските администрации може да се заемат
и по трудово правоотношение.
(6) От лица, работещи по трудово правоотношение, се заемат следните длъжности:
1. експертните длъжности със спомагателни
функции;
2. техническите длъжности.
(7) Длъжността „инспектор“ в администрацията може да се заема и от служител с
минимална степен на завършено образование
„средно“, който има придобито професионално образование с квалификация по професия
в съответната на длъжността професионална
област, като в този случай длъжността се заема
по трудово правоотношение. За инспекторите
в инспекторатите по чл. 46 от Закона за администрацията минималната образователна
степен за заемане на длъжността е „магистър“.
Чл. 4. (1) Ръководните длъжности в администрацията са посочени в длъжностни нива от 1
до 8 включително с наименование „ръководно
ниво“ – 1, 2, 3А, 3Б, 3В, 4А, 4Б, 5А, 5Б, 6А,
6Б, 7А, 7Б и 8 включително.
(2) Експертните длъжности с аналитични и/
или контролни функции са посочени в длъжностни нива от 5 до 12 включително с наименование „експертно ниво“ – 1А, 1Б, 2, 3, 4, 5,
6, 7 включително, и „ниво стажант“.
(3) Експертните длъжности със спомагателни
функции са посочени в длъжностни нива от
11 до 13 включително с наименование „ниво
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специалист“ – 1, 2, 3 включително, и „ниво
сътрудник“.
(4) Техническите длъжности са посочени
в длъжностно ниво 14 с наименование „ниво
изпълнител“.
Чл. 5. Служителите на ръководна длъжност
в администрацията:
1. ръководят, включително планират, организират, контролират и координират, съответната
администрация и/или структурно звено;
2. носят отговорност за изпълнението на
задачите на администрацията и/или на структурното звено пред съответния държавен орган;
3. отчитат постигането на целите и дейността
на администрацията и/или на структурното
звено пред съответния държавен орган;
4. ръководят работата на непосредствено
подчинените им служители в съответната администрация и/или структурно звено.
Чл. 6. Изпълнението на експертните длъжности с аналитични и/или контролни функции
е свързано със:
1. изготвяне на становища по проекти на
нормативни актове, на стратегии, концепции
и проблеми;
2. участие в разработването на проекти на
стратегии, концепции, програми и на нормативни актове;
3. изготвяне на анализи и прогнози;
4. събиране и обработка на информация,
поддържане на регистри и бази данни;
5. прилагане на законодателството, анализиране и разработване на предложения за
решения на управленски проблеми;
6. осъществяване на контролни функции
както по отношение на дейността на администрацията, така и спрямо дейността на други
физически и/или юридически лица, когато
това е определено с нормативен акт;
7. изготвяне на анализи на практиката по
прилагане на нормативни актове и на предложения за решаване на възникнали проблеми;
8. предоставяне на административни услуги.
Чл. 7. (1) Длъжността „държавен експерт“
е свързана с изготвянето на високопрофесионални експертни анализи, прогнози, оценки
и становища по секторни и хоризонтални
политики, с разработването на стратегически
документи в съответната област на управлението, с разработването на проекти на нормативни актове от национално значение, с
предоставянето на методически указания по
прилагането на административни актове, както
и с координиращата функция между администрациите. Държавният експерт носи пряка
отговорност във връзка с осъществяваната от
него дейност.
(2) Длъжността „главен експерт“ е свързана с
разработването на експертни анализи и оценки,
с изготвянето на становища, с участието в разработването на проекти на нормативни актове,
с разработването на методологии, методики и
механизми, с предоставянето на методически

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 7

указания по прилагането на административните актове във връзка с дейността на администрацията, с подготвянето на отговори на
запитвания на физически и юридически лица,
с изготвянето на експертни анализи и оценки
във връзка с осъществяване правомощията
на ръководителя на администрацията и подобряване на административното обслужване.
Главният експерт носи пряка отговорност във
връзка с прилагането на нормативните актове
и предлаганите от него решения.
(3) Длъжността „старши експерт“ е свързана
с изготвянето на анализи, доклади, отчети и с
обработка на документи във връзка с дейността
на съответната администрация, с предоставянето на административни услуги, с поддържането
на регистри и бази данни, с извършването на
дейности във връзка с осъществяване правомощията на ръководителя на администрацията.
Старшият експерт носи пряка отговорност за
извършваните от него действия във връзка с
изпълнението на длъжността.
(4) Длъжността „младши експерт“ е свързана със събирането и систематизирането на
информация, с обработката на бази данни,
с проучването и обобщаването на различни
практики и алтернативни решения при подпомагане дейността на по-високите длъжностни
нива; експертът може да осъществява дейности
по административното обслужване.
(5) Длъжността „държавен инспектор“ е
свързана с осъществяването на контролни
функции по прилагане на законодателството, изискващи голям професионален опит в
съответната област на дейност, с изготвянето на анализи и предложения във връзка с
контролната дейност. Държавният инспектор
носи пряка отговорност за съставяните от него
актове, както и за действията си във връзка
с осъществяването на контролната дейност.
(6) Длъжността „главен инспектор“ е свързана с осъществяването на контролни функции
по прилагане на законодателството в дейността
на администрацията и на други физически или
юридически лица и с изготвянето на анализи
и отчети във връзка с контролната дейност.
Главният инспектор носи пряка отговорност
за съставяните от него актове, както и за
действията си в изпълнение на длъжността.
(7) Длъжността „старши инспектор“ е свързана с осъществяването на контролни функции
по прилагане на законодателството в дейността
на администрацията и на други физически
или юридически лица. Старши инспекторът
носи пряка отговорност за съставяните от
него актове.
(8) Длъжността „инспектор“ е свързана с
осъществяването на контролни функции по
прилагане на законодателството в дейността
на администрацията и на други физически или
юридически лица под прякото ръководство на
инспектори от по-високи длъжностни нива,
както и със събирането, обработването и систематизирането на информация във връзка с

С Т Р.

58

ДЪРЖАВЕН

контролната дейност. Инспекторът носи пряка
отговорност за съставяните от него актове.
(9) Длъжността „юрисконсулт“ е свързана
с осъществяването на процесуално представителство на съответния орган на държавната
власт или юридическото лице, както и с изразяването на становища или с разработването
на предложения за решения на правни проблеми, свързани с дейността на съответната
администрация. Длъжността се степенува в три
групи, подредени в низходящ ред – съответно
„главен юрисконсулт“, „старши юрисконсулт“ и
„юрисконсулт“, като се вземат предвид обхватът
и обемът на изпълняваната от тях дейност.
(10) Длъжността „счетоводител“ е свързана
с осъществяването на определени с нормативни актове функции по счетоводната дейност и
отчетност в съответната администрация. Длъжността се степенува в три групи, подредени в
низходящ ред – съответно „главен счетоводител“, „старши счетоводител“ и „счетоводител“,
като се вземат предвид обхватът и обемът на
изпълняваната от тях дейност.
(11) Длъжността „главен инженер“ е свързана с осъществяването на определени с нормативен акт функции в общинската администрация.
(12) Длъжността „главен архитект“ е свързана
с осъществяването на функции по ръководство,
координиране и контролиране на дейностите
по устройственото планиране, проектирането
и строителството на територията на общината
или района, координиране и контролиране на
дейността на звеното, създадено в съответната
администрация за изпълнение на функциите
и задачите по устройството на територията,
и издава административни актове съобразно
правомощията му, предоставени от Закона за
устройство на територията.
(13) Длъжността „правен съветник“ е
свързана с осигуряване качеството на законопроектите и актовете на Министерския съвет
и тяхното съответствие с Конституцията и
законите в процеса на съставянето, съгласуването, одобряването или приемането и
оформянето им, с изготвянето на позицията
на Министерския съвет по конституционните
дела, с изразяването на правни становища във
връзка с осъществяването на правомощията
на Министерския съвет, министър-председателя, заместник министър-председателите и
министрите без портфейл, с изготвянето на
становища на правителството по искане на
други държавни институции, включително
Народното събрание.
(14) Длъжността „държавен инспектор в
Главния инспекторат“ е свързана с извършването на проверки на инспекторатите към
министри с цел методическо подпомагане и
координиране на дейността им, с разглеждането
на сигнали за корупция на органи на изпълнителната власт и на държавни служители на
ръководни длъжности, с изготвянето на анализи
и предложения във връзка с ефективността от
дейността на администрацията, с изготвянето
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на информация до Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
по сигнали за заместник-министри, областни
управители, заместник областни управители,
еднолични органи, техните заместници и членове на колегиални органи по чл. 19, ал. 4
от Закона за администрацията. Държавният
инспектор в Главния инспекторат носи пряка
отговорност за действията си, като отчита дейността си пред министър-председателя с доклад,
становище, проект на решение/предложение.
(15) Длъжността „правителствен агент“ е
свързана с осъществяването на процесуално
представителство на Република България пред
Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ),
с подготвянето на проекти на спогодби и с
осъществяването на действия, свързани с изпълнението на влезли в сила решения на ЕСПЧ.
Длъжността се ползва в Министерството на
правосъдието.
(16) Длъжността „правителствен процесуален агент“ е свързана с осъществяването на
процесуално представителство на Република
България пред съдебните институции на Европейския съюз, с осъществяването на действия,
свързани с организирането и подготовката на
позиция по всяко дело, по което Република
България е страна или има правен интерес,
както и на действия, свързани с изпълнението
на влезлите в сила решения на съдебните институции на Европейския съюз. Длъжността се
степенува в три групи, подредени в низходящ
ред – съответно главен правителствен процесуален агент, старши правителствен процесуален агент и правителствен процесуален агент,
като се вземат предвид обхватът и обемът на
изпълняваната от тях дейност. Длъжността се
ползва в Министерството на външните работи.
(17) Длъжността „разследващ митнически
инспектор“ е свързана с осъществяването на
разследване в случаите, при условията и по
реда на Наказателно-процесуалния кодекс.
Длъжността се степенува в три групи, подредени в низходящ ред – съответно „главен
разследващ митнически инспектор“, „старши
разследващ митнически инспектор“ и „разследващ митнически инспектор“, като се вземат
предвид обхватът и обемът на изпълняваната
от тях дейност.
(18) Длъжността „актюер“ в Комисията за
финансов надзор е свързана с разработването
на експертни анализи и оценки във връзка
с надзора върху застрахователни продукти,
схеми за здравно и пенсионно осигуряване,
с изготвянето на становища, с участието при
разработването на проекти на нормативни
актове, методологии и методики. Актюерът
носи отговорност във връзка с извършваните
от него анализи и надзор за коректното прилагане на актюерските методи при определяне
на застрахователните премии и размерите на
плащанията и за изчисляване на задълженията
и резервите във връзка с тези плащания. Ак-
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тюерът извършва и оценка на активите, които
покриват поетите задължения и образуваните
резерви, анализира и предоставя информация
за управлението на финансовите и свързаните
с тях рискове.
(19) Длъжността „актюер“ в Националния
осигурителен институт е свързана с извършването на дейности по планиране, отчитане
и управление на пенсиите и краткосрочните
обезщетения за фондовете на държавното
обществено осигуряване (ДОО); изготвянето
на краткосрочни и дългосрочни прогнози за
състоянието на фондовете на ДОО; изграждане,
поддържане и усъвършенстване на актюерски
модели за фондовете на ДОО; изготвяне на
финансови обосновки и анализи във връзка с
промени в осигурителното законодателство;
изготвяне на актюерски разчети и комплексни анализи за състоянието на държавната
пенсионна система и предоставянето им в
съответната форма на ръководните органи;
създаване и поддържане на бази данни за
актюерски анализи и прогнози.
(20) Длъжността „eксперт по осигуряването“ е свързана с разработването на анализи и
прогнози за влиянието на законовата уредба
върху дейността по общественото осигуряване; с участие в разработването на проекти на
нормативни актове и методически указания по
прилагане на осигурителното законодателство;
с разработването на проектобюджети на ДОО,
прогнози и отчети за неговото изпълнение;
с изготвянето на справки, анализи и отчети
за прилагането на осигурителното законодателство и състоянието на общественото осигуряване; с разработването и поддържането
на регистри и бази данни, със събирането,
систематизирането и обобщаването на информация за общественото осигуряване; с
даването на указания, консултации, становища
и отговори по прилагане на осигурителното
законодателство; със съставянето, обработването и контрола на документация, свързана с
извършването на разходи от ДОО. Длъжността се степенува в четири групи, подредени в
низходящ ред – съответно „държавен експерт
по осигуряването“, „главен експерт по осигуряването“, „старши експерт по осигуряването“
и „експерт по осигуряването“, като се вземат
предвид обхватът и обемът на изпълняваната
от тях дейност. Длъжностите се ползват в
Националния осигурителен институт.
(21) Длъжността „инспектор по осигуряването“ е свързана с осъществяването на
контролни функции по спазването на нормативните актове по държавното обществено
осигуряване; с извършването на проверки
и даване на задължителни предписания за
спазване на разпоредбите по държавното
обществено осигуряване; със съставяне на
актове за начет за нанесени щети на бюджета на държавното обществено осигуряване;
със съставяне на актове за установяване на
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административни нарушения; с прилагане на
процедури по събиране на вземания по влезли
в сила разпореждания; с изготвяне на мотивирани заключения по направени възражения;
с даване на консултации и становища във
връзка с контролната дейност; с изготвяне
на анализи, предложения и отчети; събиране,
обработване и систематизиране на информация във връзка с осъществяваната контролна
дейност. Длъжността се степенува в четири
групи, подредени в низходящ ред – съответно „държавен инспектор по осигуряването“,
„главен инспектор по осигуряването“, „старши
инспектор по осигуряването“ и „инспектор
по осигуряването“, като се вземат предвид
обхватът и обемът на изпълняваната от тях
дейност. Длъжностите се ползват в Националния осигурителен институт, като длъжността
„държавен инспектор по осигуряването“ не
може да се ползва в териториално поделение.
(22) Длъжността „социален работник“ се
степенува в три групи, подредени в низходящ
ред – съответно „главен социален работник“,
„старши социален работник“ и „социален
работник“:
1. длъжността „главен социален работник“
е свързана с разработването на експертни анализи и с изготвянето на становища, свързани с
предоставянето на помощи и социални услуги,
с определянето на подходите и необходимите
ресурси за предоставянето на помощи и социални услуги, с планирането на необходимите
действия, с осигуряването на координация на
всички служители, работещи в екипа, и представителите на външните отговорни институции, с проследяването на отделните етапи по
предоставянето на помощта или социалната
услуга; главният социален работник предлага решения с висока степен на сложност и
носи пряка отговорност за извършваните от
него действия във връзка с изпълнението на
длъжността;
2. длъжността „старши социален работник“
е свързана с обработването на документи, с
проучването, изготвянето на анализи и предлагането на решения, с предоставянето на
помощи и социални услуги, с поддържането
на регистри и бази данни и с административното обслужване на граждани; старшият
социален работник носи пряка отговорност за
извършваните от него действия във връзка с
изпълнението на длъжността;
3. длъжността „социален работник“ е свързана със събирането и систематизирането на
информация, с обработката на бази данни във
връзка с предоставянето на помощи и социални
услуги, при подпомагане на дейността на повисоките длъжностни нива, с регистрацията и
техническата обработка на документи; социалният работник може да осъществява дейности
по административното обслужване; длъжността
се заема само по трудово правоотношение.
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(23) Длъжността „стажант-аташе“ е свързана
с оказването на съдействие и подпомагане на
по-високите длъжностни нива в дипломатическата служба чрез събиране и систематизиране
на информация, с проучването и обобщаването
на различни практики, с придобиването на
начален опит и познания в дипломатическата
служба.
Чл. 8. (1) Длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и програми“ подпомага управлението на помощта
от оперативните програми на Европейския
съюз, Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, Финансовия механизъм
на Европейското икономическо пространство,
Норвежкия финансов механизъм, Европейския
фонд за интеграция на граждани на трети
страни и други европейски програми.
(2) Длъжността по ал. 1 е свързана с предоставянето на специфична експертиза при
управление на проектите, съфинансирани от
програмите, както и при изготвянето, управлението, изпълнението, мониторинга, оценката,
информацията и контрола на програмите.
(3) В зависимост от възложените задължения и необходимите за тяхното изпълнение
професионална квалификация и професионален
опит длъжността „сътрудник по управление
на европейски проекти и програми“ се степенува в три групи, подредени в низходящ
ред – съответно главен, старши и сътрудник,
като се вземат предвид обхватът и обемът на
изпълняваната от тях дейност.
(4) Длъжността по ал. 1 може да се ползва
във:
1. административните структури, които
изпълняват функциите по управление, мониторинг и контрол на Структурните фондове
и Кохезионния фонд, в т. ч. Централното
координационно звено, Сертифициращия орган, Одитния орган, управляващите органи и
Междинните звена на оперативните програми
на Европейския съюз и Отговорния орган по
Европейския интеграционен фонд (ЕИФ);
2. Националното координационно звено
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство, Националното
координационно звено по Норвежкия финансов
механизъм, Националното координационно
звено по Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, Сертифициращия орган
по Финансовия механизъм на Европейското
икономическо пространство и Сертифициращия орган по Норвежкия финансов механизъм;
3. административните звена в конкретните бенефициенти на Оперативна програма
„Транспорт“.
(5) Длъжността по ал. 1 се заема по трудово
правоотношение.
(6) Длъжността по ал. 1 може да се заема
за срок до приключване на съответната програма/проект или до изчерпване на средствата
по техническата є помощ.
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(7) Необходимите щатни бройки за заемане
на длъжността по ал. 1 и техните функции се
определят с устройствените правилници на
съответните администрации.
Чл. 9. (1) Изпълнението на експертните длъжности със спомагателни функции е
свързано с подпомагането и осигуряването
на дейността на служителите на ръководна
длъжност, както и на служители, заемащи
длъжности в по-високи длъжностни нива в
съответната администрация.
(2) Длъжността „главен специалист“ е свързана с техническата обработка на документите, с
практическото прилагане на законодателството,
със систематизирането на информация и с административното обслужване. Главният специалист носи пряка отговорност за извършваните
от него действия във връзка с изпълнението
на длъжността и осигурява професионални
съвети на младшите специалисти.
(3) Длъжността „старши специалист“ е свързана с техническата обработка на документите,
с практическото прилагане на законодателството, със систематизирането на информация и
с административното обслужване.
(4) Длъжността „специалист“ е свързана с
изпълнението на общи спомагателни функции,
с набирането и обработването на информация,
с регистрирането на документи и с административното обслужване.
(5) Длъжността „технически сътрудник“ е
свързана с техническото осигуряване и обслужване на съответния орган на държавна
власт или на служител на ръководна длъжност, както и с извършването на конкретни
експертни дейности.
Чл. 10. (1) Техническата длъжност „изпълнител“ е свързана с техническото обслужване
и подпомагането на дейността на администрацията и/или на други служители.
(2) В зависимост от възложените служебни
задължения и необходимата за тяхното изпълнение професионална квалификация и/или
обща подготовка може да се използват уточняващи наименования, като: шофьор, закупчик,
снабдител, куриер, машинописец, оператор
на ..., механик, монтьор, готвач, сервитьор,
помощник-готвач, работник в кухня, градинар,
телефонист, портиер, охрана, общ работник,
хигиенист (чистач) и други подобни, конкретизирани с длъжностната характеристика.
Г л а в а

т р е т а

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ И НОРМАТИВИ ЗА ЧИСЛЕНОСТ
Чл. 11. (1) Ръководителят на администрацията утвърждава длъжностно разписание по
образец съгласно приложение № 1.
(2) В длъжностното разписание се определят
конкретните длъжности, които ще се използват
в администрацията, при спазване Класификатора на длъжностите в администрацията,

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

разпоредбите на наредбата и специфичните
изисквания, определени с нормативен акт.
(3) Въз основа на утвърденото длъжностно
разписание, актовете за назначаване на държавните служители, сключените трудови договори
и допълнителните споразумения към тях се
изготвя поименно разписание на длъжностите
по образец съгласно приложение № 2.
Чл. 12. (1) При разработването и утвърждаването на длъжностното разписание задължително се спазват следните нормативи
за численост на администрацията:
1. числеността на лицата, заемащи ръководни длъжности, не може да надвишава 15
на сто от определената обща численост, като
в общата численост на администрацията не се
включват изборните длъжности и органите по
чл. 19 от Закона за администрацията, техните
заместници, а за общинските администрации – и кметските наместници;
2. числеността на лицата, заемащи длъжностите „държавен експерт“ и „държавен инспектор“, включително в инспекторатите, не
може да надвишава 25 на сто от експертните
длъжности с аналитични и/или контролни
функции в администрацията;
3. числеността на персонала в кабинет на
министър е до 5 на сто от общата численост
на персонала;
4. числеността на персонала в общата администрация в министерствата е до 30 на сто
от общата численост на персонала, съответно
до 35 на сто – за останалите администрации;
5. числеността на персонала в специализираната администрация е не по-малко от 60 на
сто от общата численост на персонала;
6. числеността на персонала в специализираната администрация в общинските администрации е до 70 на сто от общата численост
на персонала;
7. в специализираната администрация:
а) числеността на персонала в дирекция е
не по-малко от 11 щатни бройки, а за общинската администрация в общини с население до
50 000 души – не по-малко от 7 щатни бройки;
б) числеността на персонала в отдел е не
по-малко от 6 щатни бройки, а за общинската
администрация в общини с население до 50 000
души – не по-малко от 4 щатни бройки;
в) числеността на персонала в сектор е не
по-малко от 10 щатни бройки.
(2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат за
Министерството на външните работи.
(3) Алинея 1, т. 2 – 5 не се прилагат за
администрацията на Министерския съвет.
(4) Алинея 1, т. 7 не се прилага за звената
за местни приходи в общините.
(5) За главните дирекции по чл. 4, ал. 2
от Закона за администрацията и главните
дирекции за администрациите на комисиите,
отчитащи се пред Народното събрание, за
генералните дирекции по чл. 5а от Закона за
дипломатическата служба, за териториалните

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 1

звена на Държавен фонд „Земеделие“ и за
териториалните поделения на Националния
осигурителен институт и на Националната
здравноосигурителна каса не се прилагат
нормативи за численост.
(6) Звената и служителите в администрацията на пряко подчинение на съответния орган
на държавна власт, предвидени със закон, се
организират в рамките на утвърдената с устройствения правилник численост.
(7) Общата администрация се организира
в една дирекция, когато определената обща
численост на административната структура е
до 50 щатни бройки.
(8) При обща численост под 15 щатни бройки администрацията може да се организира
в една дирекция, която се ръководи пряко от
главния секретар/секретаря на общината.
Чл. 13. (1) При определянето на звената
в общата и специализираната администрация
се спазват следните изисквания:
1. в дирекция може да се създават не помалко от два отдела;
2. в отдел може да се създават не по-малко
от два сектора.
(2) Когато в дирекцията има създадени
отдели, на директора на дирекцията са пряко
подчинени само началниците на отдели и
заместник-директори, ако има такива.
(3) Когато в главната дирекция има създадени отдели, на главния директор са пряко
подчинени само началниците на отдели, заместник главни директори, ако има такива, и
ръководителите на териториални звена.
(4) Когато в отдел има създадени сектори,
на началника на отдела са пряко подчинени
само началниците на сектори.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Длъжността „директор на юридическо
лице по чл. 60 от Закона за администрацията“
и длъжността „главен архитект“ може да се
заемат и по трудово правоотношение.
§ 2. Наименованията на длъжностите на
служителите на МВР се определят с Класификатора на длъжностите в Министерството
на вътрешните работи, утвърден от министъра
на вътрешните работи.
§ 3. Наименованията на длъжностите на
държавните служители – офицери, сержанти
и граждански лица, както и на лицата, работещи по трудово правоотношение, в Главна
дирекция „Изпълнение на наказанията“ към
Министерството на правосъдието се определят
от министъра на правосъдието.
§ 4. Длъжностите за цивилни служители
от Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната, които
не прилагат Закона за администрацията и Закона за държавния служител, се определят с
акт на министъра на отбраната в съответствие
с Националната класификация на професиите
и длъжностите.
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§ 5. Длъжностните нива и длъжностните
наименования на служителите по служебно и
по трудово правоотношение в служба „Военна
информация“ и служба „Военна полиция“ се
приравняват на длъжностните нива и длъжностните наименования, определени за централната администрация.
§ 6. (1) Използването на други наименования
на длъжностите в администрацията е допустимо само ако е предвидено в специален закон.
(2) В срок 3 месеца от влизането в сила на
наредбата се правят предложения за включване
в Класификатора на длъжностите в администрацията на:
1. длъжности по ал. 1, за които е приложен § 5 от отменената Наредба за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията;
2. други длъжности, предвидени в специален закон.
(3) До включването в Класификатора на
длъжностите в администрацията на длъжностите по ал. 2 се прилага досегашният ред
по § 5 от отменената Наредба за прилагане
на Единния класификатор на длъжностите в
администрацията.
§ 7. Предложенията за изменения в Класификатора на длъжностите в администрацията
задължително се съгласуват със Съвета за
административната реформа.
§ 8. (1) Служителите, заемащи длъжностите
„съветник“ и „държавен експерт“ съгласно отменения Единен класификатор на длъжностите
в администрацията, които не са предвидени за
съответната администрация в Класификатора
на длъжностите в администрацията и в наредбата за прилагането му, се преназначават при
условията и по реда на Закона за държавния
служител, както следва:
1. от длъжността „съветник“ на длъжността
„държавен експерт“;
2. от длъжността „държавен експерт“ на
длъжността „главен експерт“.
(2) Служителите, заемащи длъжността „съветник“ в дирекция „Правна“ в администрацията на Министерския съвет, се преназначават
на длъжността „правен съветник“.
(3) Служителите, заемащи длъжността
„главен експерт“ по служебно правоотношение в дирекция „Социално подпомагане“ на
Агенцията за социално подпомагане съгласно
отменения Единен класификатор на длъжности
те в администрацията, се преназначават на
длъжността „главен социален работник“.
(4) Служителите, заемащи длъжностите
„младши инспектор“, „младши финансов инспектор“, „младши вътрешен одитор“, „младши
одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор“, „младши счетоводител“ и „младши юрисконсулт“ съгласно отменения Единен класификатор на длъжностите в
администрацията, се преназначават съответно
на длъжностите: „инспектор“, „финансов ин-
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спектор“, „вътрешен одитор“, „одитор по чл. 45,
ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор“, „счетоводител“ и „юрисконсулт“.
(5) За служителите по ал. 1 – 3 се прилага
§ 2 от Наредбата за заплатите на служителите
в държавната администрация.
§ 9. (1) Служителите, заемащи по трудово
правоотношение длъжностите „главен митнически специалист“, „старши митнически специалист“ и „митнически специалист“ в Агенция
„Митници“ съгласно отменения Единен класификатор на длъжностите в администрацията,
се преназначават на длъжността „инспектор“
в Агенция „Митници“ по служебно правоотношение при условията и по реда на § 36 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).
(2) С акта за назначаването на държавните
служители по ал. 1:
1. се присъжда определеният в Класификатора на длъжностите в администрацията
минимален ранг за заеманата длъжност, освен
ако служителят притежава по-висок ранг;
2. се определя индивидуална основна месечна заплата.
(3) Допълнително необходимите средства
за осигурителни вноски на лицата по ал. 1 се
осигуряват в рамките на разходите за заплати,
възнаграждения и осигурителни вноски по
бюджетите на съответните разпоредители с
бюджетни кредити.
(4) Неизползваните отпуски по трудови
правоотношения се запазват и не се компенсират с парични обезщетения.
§ 10. (1) Компетентните органи привеждат
устройствените актове на съответната администрация по реда и в срока, посочени в § 84, т. 2
от Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния служител (ДВ, бр. 38 от 2012 г.).
(2) Кметовете на общини в едномесечен
срок от обнародването на наредбата да предложат на общинските съвети за одобряване
общата численост и структурата на съответната
общинска администрация и да утвърдят необходимите промени в устройствените правилници
на съответната общинска администрация.
(3) Ръководителите на администрации в
срок до 10 дни от приемането на измененията
в устройствените актове по ал. 1 и 2 утвърждават промените в длъжностните разписания
в съответствие с нормативите за численост
съгласно чл. 12.
§ 11. Класификаторът на длъжностите в
администрацията и наредбата не се прилагат
за администрацията на Президента, освен ако
при условията на чл. 102, ал. 3, т. 5 от Конституцията на Република България с указ на
президента е постановено друго. В този случай
се прилагат съответните длъжностни нива и
длъжностни наименования за служителите
от администрацията на Министерския съвет.
§ 12. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.
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Ръководител на звено „Човешки ресурси”:

1.

5

Наименование на
длъжностното
Длъжностно ниво
ниво от
от КДА/КДД
КДА/КДД

ДЛЪЖНОСТНО РАЗПИСАНИЕ

Код по НКПД

Общо (численост на персонала, определена с нормативен акт
или с решение на общинския съвет)
Кабинет на министър-председателя, заместник министър2.
председател, министър или областен управител
3.
Областен управител
4.
Лица, заемащи други изборни длъжности
5.
Кмет на община
6.
Кмет на населено място
7.
Кметски наместник
Обща численост на персонала, намалена с изборните
длъжности и органите на власт по чл. 19 от Закона за
8.
администрацията, техните заместници, а за общинските
администрации - и кметските наместници
9.
Обща администрация
10.
Специализирана администрация
11.
Служители, заемащи ръководни длъжности
Служители, заемащи експертни длъжности с аналитични
12.
и/или контролни функции
Служители, заемащи длъжностите „държавен експeрт” и
13.
„държавен инспектор”
Забележка. Изчисляването на относителния дял се извършва по реда на чл. 11.
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2

1
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Образователна
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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 на служителите в
държавната администрация за изпълнението
на заеманите от тях длъжности, 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:
1. постигането на предварително определени цели или изпълнението на преките
задължения и поставените задачи;
2. показаните компетентности.
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 годишна оценка на изпълнението.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността за служителите на експертни длъжности
със спомагателни функции и на технически
длъжности включва следните етапи:
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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.
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, постижими, съгласувани с
целите на административната структура като
цяло и/или на административното звено и
измерими по обем, качество и срокове.
(4) Броят на целите в индивидуалния работен план не трябва да надвишава 7.
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.
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) При невъзможност да се постигне съгласие по обобщаването на преките задължения
и/или възлагането на конкретни задачи то се
определя от оценяващия ръководител.
(3) Обобщаването на преките задължения
и/или възлагането на конкретни задачи,
попълването и подписването на съответния
раздел от формуляра за оценка от оценяващия
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ръководител и от оценявания се извършват
в периода от 1 до 31 януари на съответната
година.
(4) 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.
Ч л. 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 или на оценяващия
ръководител 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 може 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.
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 или на оценяващия ръководител
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 подобряване 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
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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
ръководител определя годишната оценка на
изпълнението на длъж ност 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;
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б) е показал 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 показал 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 показал 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 показал 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:
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 показал 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 задължения, включително 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:
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1. оценка „Изключително изпълнение“,
когато оценяваният едновременно:
а) е изпълнявал всички задължения значително над изискванията за обем, качество
и срокове;
б) е показал 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
задължения си над изискванията за обем,
качество и срокове, а останалата част – на
нивото на изискванията;
б) е показал 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 показал 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 показал 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;
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 показал 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 и компетентно
въз основа на обективно установими факти и
обстоятелства, както и да мотивира писмено
своята оценка.
(2) Преди определянето 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.
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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. Контролиращият ръководител може да потвърди годишната оценка или да я промени с една оценка.
Оценяващият ръководител и оценяваният се
запознават с попълнения от контролиращия
ръководител формуляр, като са длъжни да го
подпишат.
(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 може 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
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ВЪЗРАЖЕНИЕ
Ч л. 23. (1) Сл у ж и тели те, кои то не са
съгласни с дадената им от оценяващия ръководител годишна оценка на изпълнението
на длъжността, могат да подадат писмено
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възражение, в което да посочат мотивите за
несъгласието си с оценката съгласно формуляра по приложение № 4.
(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 промени с една оценка, като попълни и
подпише формуляра съгласно формуляра по
приложение № 5.
(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.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ПОВИШАВАНЕ В ДЪРЖАВНА СЛУЖБА
НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Ч л. 25. (1) Повишаването в д ържавна
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“;
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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 дл ъж ност
може да се извърши чрез заемане на повисока 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, 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., бр. 47 и 95 от 2011 г. и бр. 7 и
21 от 2012 г.).
(3) Заемането на по-висока длъжност в
същата администрация се извършва чрез
конкурентен подбор.
Чл. 30. (1) За повишаване в длъжност чрез
конкурентен подбор може 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 у частие в конк у рентен
подбор за по-висока длъжност до началник на отдел включително може 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 рентният подбор може да се
ограничава в рамките на административното
звено, в което е вакантната длъжност, или в
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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 № 6.
Ч л. 32. (1) Орган ът по назначаванет о
може да проведе събеседване с предложения
служител.
(2) В случай че органът по назначаването
не преназначи служителя по ал. 1, той издава
заповед за обявяване на конкурс.
Чл. 33. Процедурата по конкурентен подбор 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. Общите оценки на изпълнението на
длъжността на служителите в държавната
администрация, определени 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:
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1. оценка 1 „Изключително изпълнение“ – 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“.
§ 3. (1) Индивидуалните работни планове
за 2012 г., изготвени по реда на отменената
Наредба за условията и реда за атестиране на
служителите в държавната администрация, се
привеждат в съответствие с приложение № 2
към чл. 19, ал. 1, т. 1 по време на междинната среща между оценяващия ръководител и
оценявания.
(2) Междинната среща между оценяващия
ръководител и оценявания за 2012 г. се провежда в периода от 1 юли до 15 август 2012 г.
(3) Оценката на изпълнението на длъжността за 2012 г. обхваща периода от 1 декември
2011 г. до 31 декември 2012 г.
§ 4. За служителите от администрациите
на Комисията за финансов надзор, Комисията
за регулиране на съобщенията, Комисията
за установяване на имущество, придобито
от престъпна дейност, Съвета за електронни
медии, Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията
за разкриване на документите и за обявяване
на принадлежност на български граждани
към Държавна сигурност и разузнавателните
служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните
одитори, Националния осигурителен институт,
Националната здравноосигурителна каса и
Държавен фонд „Земеделие“:
1. Индивидуалните работни планове се изготвят в периода от 1 юли до 15 август 2012 г.
2. Индивидуалните работни планове за
2012 г. обхващат периода от 1 юли до 31 декември на 2012 г.
3. Междинни срещи между оценяващия
ръководител и оценявания за 2012 г. не се
провеждат.
4. Оценката на изпълнението на длъжността
за 2012 г. обхваща периода от 1 юли до 31 декември на 2012 г.
§ 5. Ръководителите на съответните администрации осигуряват провеждане на обучение по прилагането на наредбата, което се
организира от звената по човешки ресурси.
§ 6. Наредбата се приема на основание
чл. 76, ал. 11 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 18 от Кодекса на труда.
§ 7. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.
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Приложение № 1
към чл. 15
РАМКИ НА КОМПЕТЕНТНОСТИТЕ
1. Висши държавни служители
Компетентност

Определение

Стратегическа ком- Визия за
петентност
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 важ
ни 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 обрат
на 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 обрат
на връзка или се фокусира
главно върху неуспехите.

С Т Р.

72

ДЪРЖАВЕН

Компетентност
Управленска
петентност

Определение

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

•
•

•
•
•

•

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

БРОЙ 49

Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Ориентация
резултати

ВЕСТНИК

•
•
•

•
•

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 обрат
на информация на заинтересуваните страни;
Лесно се отказва при възникнали проблеми и затруднения;
Обикновено не търси начини за повишаване продуктивността и качеството на
работата.

БРОЙ 49
Компетентност

ДЪРЖАВЕН
Определение

Компетентност за Убедително
преговори и убеж- представяне
даване
на позиции
и аргументи
за постигане
на съгласие между
различни
страни

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 3

Поведение,
отговарящо на изискванията
•
•
•
•
•
•
•

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.

Неприемливо поведение
•
•

•

•
•
•

•
•
Работа в екип

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

•
•
•
•
•
•
•

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.

74

Компетентност

ДЪРЖАВЕН
Определение

Фокус към клиен- Осъщестта (�������������
��������������
вътрешен/вън- вяване на
шен)
дейността в
съответствие
с потребностите, интересите и
очакванията
на клиентите/потребителите на
услугите или
дейностите

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

Поведение,
отговарящо на изискванията
•

•

•

•
•
•

Познава интересите и очакванията
на вътрешните и външните потребители на услугите (дейностите),
които организацията предоставя;
Насърчава използването на подходи, които допринасят за по-пълно
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, орга
низиране,
коорди
ниране и
контрол на
дейността
на звеното
за осигу
ряване из
пълнението
на инвидуалните 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;
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.

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;
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.

БРОЙ 49
Компетентност
Работа в екип

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

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 5

Поведение,
отговарящо на изискванията
•

•
•
•
•
•
•

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.

Неприемливо поведение
•

•

•

•
•
•
•
•

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.

•
•
•

•

•
•
•
•

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.

76

ДЪРЖАВЕН

Компетентност
Ориентация
резултати

Определение

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

•
•
•

•

•

•

•

•
•

•

Професионална
компетентност

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

БРОЙ 49

Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Фокус към клиента Ефективно
(вътрешен/външен) удовлетворяване на потребностите,
интересите
и очакванията на
клиентите/
потребителите на
услугите и
дейностите

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. 7 7

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

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

Поведение,
отговарящо на изискванията
•

•
•
•
•
•
•

Ориентация към
резултати

Постигане
на високи
резултати в
съответствие
с поставените цели и
изисквания

•

•
•
•
•
•
•

Работа в екип

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

•

•
•
•
•

•

Неприемливо поведение

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.

•

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.

•

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.

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•
•

•

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.

Невинаги 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.

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.

С Т Р.

78

Компетентност
Комуникативна
компетентност

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

•
•

•

•

•

Професионална
компетентност
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Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Фокус към клиента (вътрешен/
външен)

ВЕСТНИК

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

•

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

•

•
•

•

•

•
•

Неприемливо поведение

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.

•

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 удов
летвореността на клиентите и
дава конкретни предложения за
подобряване качеството на обслужване.

•

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, свързани
с дейността му;
Други специфични професионални знания и умения, определени в длъжностната характеристика.

•

•

•

•
•

•

•
•
•

•
•
•

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.
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.

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. 7 9

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
•

•
•
•
•
•

Комуникативна
компетентност

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

•
•
•
•

Работа в екип

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

•

•

•
•

•

Неприемливо поведение

Планира и изпълнява текущата си работа по начин,
осигуряващ възможно найдобър 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.

•

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.

•

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 конфликт
ни ситуации и съдейства
за справяне с конфликти в
екипа.

•

•
•
•

•

•
•

•

•
•
•

•

Невинаги 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 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.
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.

С Т Р.

80

Компетентност
Фокус към клиента (вътрешен/
външен)

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

•

•

•

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

БРОЙ 49

Поведение,
отговарящо на изискванията

•

Професионална
компетентност

ВЕСТНИК

•

•

•

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;
Събира информация за
удовлетвореността на клиентите и дава конкретни
предложения за подобряване качеството на обслужване.

•

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.

•

•

•

•

•

•

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.

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.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 1

Приложение № 2
към чл.Приложение
19, ал. 1, т. №
1 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
Описание на целите

Период за
изпълнение

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: . . . . . . . . . . .

С Т Р.

82

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 49

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. 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):
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Коментар на оценявания:

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!

Дата: ………………………….
ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАНИЯ: . . . . . . . . .
Коментар на контролиращия ръководител:

Полето се попълва задължително, ако контролиращият ръководител изиска от
оценяващите ръководители допълнителна информация и аргументация за оценките и
поиска допълнително мнение на други служители за работата на оценявания.
Дата: ………………………….
ПОДПИС НА КОНТРОЛИРАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . .
ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

И ДАТА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАНИЯ И ДАТА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С Т Р.
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Приложение № 3
Б Р1,
ОЙ
към чл. 19, ал.
т. 24 9
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 ПРЕКИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И/ИЛИ КОНКРЕТНИ ЗАДАЧИ

Обобщението на преките 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):

С Т Р.
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Коментар на оценявания:

Полето се попълва задължително, ако оценяваният желае да подаде възражение!
Дата: ………………………….
ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . .. . . . ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАНИЯ: . . . ... .
Коментар на контролиращия ръководител:

Полето се попълва задължително, ако контролиращият ръководител изиска от
оценяващите ръководители допълнителна информация и аргументация за оценките и
поиска допълнително мнение на други служители за работата на оценявания.

Дата: ………………………….
ПОДПИС НА КОНТРОЛИРАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . .
ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ

И ДАТА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ПОДПИС НА ОЦЕНЯВАНИЯ И ДАТА: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Приложение № 4 С Т Р. 8 7
№ 4
към чл. 23, Приложение
ал. 1
към чл. 23, ал. 1

ФОРМУЛЯР
за възражение срещу годишна оценка на изпълнението на длъжността

На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност:

Дирекция/главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

Годишна оценка на изпълнението на
длъжността, определена от оценяващия
ръководител (изписва се с думи)
Не съм съгласен/съгласна с годишната оценка на изпълнението на длъжността,
определена от оценяващия ръководител, със следните мотиви:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Дата: ………………………….
ПОДПИС НА СЛУЖИТЕЛЯ:. . . . . . . . . .
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Приложение № 5
РОЙ 49
към чл.Б24,
ал. 2
Приложение № 5
към чл. 24, ал. 2

ФОРМУЛЯР
за корекция на годишна оценка на изпълнението на длъжността

На:
(име, презиме, фамилия)
Длъжност:

Дирекция/главна дирекция:

Отдел:

Сектор:

Период за оценяване от:

до:

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):

Дата: ………………………….
ПОДПИС НА КОНТРОЛИРАЩИЯ РЪКОВОДИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . .
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Приложение № 6
№ 6
към чл. 31, ал.Приложение
4
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. 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.
(2) Основната месечна заплата се определя
по нива и степени съгласно приложение № 1,
като се отчита нивото на заеманата длъжност,
квалификацията и професионалният опит.
(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.
Ч л. 4 . За заема щ и т е д и п ломат и че ск и
д л ъ ж нос т и в д и п ломат и ческ ата с л у жба,
определени в Класификатора на дипломатическите длъжности, размерите на минималните и максималните основни месечни
заплати по длъжностни нива са посочени в
приложение № 2.
Чл. 5. (1) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната
администрация се определят в рамките на
разходи те за зап лат и, възнаг ра ж дени я и
задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители
с бюд жет ни к реди т и съгласно закона за
държавния бюджет на Република България
за съответната година, Закона за местното
самоуправление и местната администрация
и Закона за общинските бюджети.
(2) При определяне на индивидуалните
брутни месечни заплати на служителите в
структури, които изпълняват функции по уп-
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равление и контрол на фондове и програми от
Европейския съюз, Програмата за сътрудничество „България – Швейцария“, програмата
„Учене през целия живот“, програмата „Младежта в действие“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство
или Норвежкия финансов механизъм, в допълнение към средствата по ал. 1 се вземат
предвид и средствата за възнаграждения и
задължителни осигурителни вноски, чийто
източник е Оперативна програма „Техническа помощ“ или техническите помощи на
съответните фондове/програми.
(3) Средствата за индивидуалните брутни
месечни заплати/брутните трудови възнаграждения, съответно допустимата за възстановяване част от тях, на служителите по
ал. 2, включително разходите за задължителни
социални и здравни осигуровки за сметка на
осигурителя, дължими във връзка с тези заплати/възнаграждения, в случаите, когато се
изплащат за сметка на оперативните програми,
съфинансирани от Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз или
съответно от Европейския фонд за рибарство
или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, или от Програмата
за сътрудничество „България – Швейцария“,
програмата „Учене през целия живот“, програмата „Младежта в действие“, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, или от Норвежкия финансов
механизъм:
1. може да се изплащат първоначално
от бюджета на съответния разпоредител с
бюджетни кредити, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия
орган се възстановяват от техническата помощ
по оперативните програми, съфинансирани
от Структ у рните фондове и Кохезионния
фонд на Европейския съюз или съответно
от Европейския фонд за рибарство, или от
Европейския земеделски фонд за развитие
на селските райони, или от Програмата за
сът рудничество „Българи я – Швейцари я“,
програмата „Учене през целия живот“, програмата „Младежта в действие“, Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство, или от Норвежкия финансов
механизъм;
2. управляващите органи получават финансиране за изплащане на заплатите/възнагражденията по т. 1 съгласно установените процедури при условията и по реда за предоставяне
на безвъзмездна помощ според приложимите
правила, действащи за съответните програми/
фондове под формата на авансови, междинни
и/или окончателни плащания;
3. след верифициране от управляващите
органи разходите се сертифицират по общия ред.
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(4) Във вътрешните правила за заплатите
на административните структури се определят
източниците за финансиране на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите
в случаите по ал. 2.
Чл. 6. (1) Разходите за основни заплати на
държавните служители и на служителите по
чл. 107а от Кодекса на труда и дължимите за
тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер не по-малък от 70 на
сто от разходите за заплати, възнаграждения
и задължителни осигу рителни вноски по
бюджетите на разпоредителите с бюджетни
кредити.
(2) Когато индивидуалните брутни месечни
заплати на служителите или част от тях и
съответно дължимите осигурителни вноски
за сметка на осигурителя се осигуряват по
реда на чл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите по ал. 1.
(3) 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) Ин д и ви д уа л н и т е основн и месеч н и
заплати на служителите на пълно работно
време в специализираната администрация на
Изпълнителна агенция „Одит на средствата
от Европейския съюз“ може да надвишават с
до 20 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво
и степен на основната месечна заплата по
приложение № 1.
(3) Ин д и ви д уа л н и т е основн и месеч н и
заплати на служителите по чл. 4 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 длъжностно ниво по приложение № 2.
(4) 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. Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по
чл. 4 се определят от органа по назначаването.
Раздел ІІ
Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата
Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава в следните
случаи:
1. когато слу ж ител ят полу чи годишна
оценка на изпълнението на длъжността не
по-ниска от „Изпълнението отговаря не напълно на изискванията“;
2. при завръщане от отпуск за бременност
и раждане или за отглеждане на дете;
3. след изтичане на срока за изпитване;
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) Увел и чен и я т а на и н д и ви д уа л н и т е
основни месечни заплати се извършват в
рамките на разходите по 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 изис
кванията“ – до 1 на сто;
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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
10 на сто;
4. при годишна оценка на изпълнението
„Изключително изпълнение“ – до 15 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 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 не
по-ниски от „Изпълнението напълно отговаря
на изискванията“ – до 5 на сто;
2. при получени две последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността
„Изпълнението надвишава изискванията“ – до
10 на сто;
3. при последна годишна оценка на изпълнението „Изключително изпълнение“ – до
15 на сто.
Чл. 14. (1) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12
и 13 се извършват за всички служители в
административната структура.
(2) На служителите по ал. 1 в едно административно звено с по-високи годишни
оценки на изпълнението на длъжността се
определя по-високо процентно увеличение
на индивидуалната основна месечна заплата.
(3) Ръководителят на администрацията
определя на административните звена лимити
за увеличение на индивидуалните основни
месечни заплати по чл. 12 и 13, изчислени с
еднакъв процент от сумата на индивидуалните
основни месечни заплати на служителите от
съответното звено, определени преди увеличението.
(4) Алинея 3 не се прилага за служители,
които по изискванията на закон не са включени в структурни звена.
(5) Във вътрешните правила за заплатите
се конкретизират правилата за увеличенията по чл. 12 и 13 съобразно особеностите в
структурата и дейността на администрацията.
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Чл. 15. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по
чл. 11, ал. 1, т. 2 може да се увеличават при
спазване изискванията на 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 отговаря напълно на изискванията“, а за
служителите по чл. 4 – 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
отговаря напълно на изискванията“ – до 5
на сто;
2. при годишна оценка на изпълнението
на длъжността на служителя „Изпълнението
надвишава изискванията“ – до 10 на сто;
3. при годишна оценка на изпълнението
на длъжността на служителя „Изключително
изпълнение“ – до 15 на сто.
(3) В сл у чаи т е, когат о въ з 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
на същото основание не може да се определя.
(4) Размерите на индивидуалните основни
месечни заплати при завръщане от командировка по Закона за дипломатическата служба с
продължителност повече от една година може
да се увеличават в рамките на минималния
и максималния размер на основните месечни
заплати за съответното длъжностно ниво.
Чл. 17. (1) Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служител,
преназначен на друга длъжност в по-високо
ниво на основната месечна заплата, може
да се увеличава в рамките на степен на повисокото ниво, определена по реда на чл. 9,
или в рамките на най-ниската степен на повисокото ниво, чийто максимален размер
на основната месечна заплата е по-висок от
индивидуалната основна месечна заплата на
служителя, ако е по-благоприятно за него.
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(2) Размерите на индивидуалните основни
месечни заплати на служителите по чл. 4,
преназначени на друга длъжност в по-високо длъжностно ниво, може да се увеличават
в рамките на минималния и максималния
размер на основните месечни заплати за повисокото 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 ВЪЗНАГРА ЖДЕНИЯ
Чл. 19. Допълнителните възнаграждения 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;
5. допълнително възнаграждение за пос
тигнати резултати;
Чл. 20. 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. 21. (1) За положения извънреден труд
се заплаща допълнително възнаграждение
за о т работеното време, изчислено върх у
индивидуалната основна заплата, 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. 22. (1) За работа в дни на официални
празници, включени в месечния график, за
отработеното време на този ден служителят
получава допълнително възнаграждение в
размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата.
(2) За работа в дни на официални празници
извън месечния график освен допълнителното
възнаграждение за извънреден труд по чл. 21,
ал. 1, т. 3 служителят получава и допълни-
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телно възнаграждение в размер 100 на сто,
изчислено върху индивидуалната основна
заплата за отработеното време.
Чл. 23. 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. 24. (1) Допълнителното възнаграждение
за постигнати резултати се определя за точно
и в срок изпълнение на поставените задачи,
включително за дейности по управление и
изпълнение на проекти.
(2) Допълнителното възнаграждение за
постигнати резултати може да се изплаща
четири пъти годишно – през април, юли и
октомври за текущата година и през януари – за предходната година.
(3) Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не
повече от 30 на сто от разходите за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите
с бюджетни кредити.
(4) Когато средствата за допълнителни
възнаграждения за постигнати резултати и
дължимите за тях осигурителни вноски за
сметка на осигурителя се осигуряват по реда
на чл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите
по ал. 3.
(5) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен
служител може да получи за една година, не
може да надвишава 80 на сто от начислените
му за съответната година основни заплати.
Чл. 25. (1) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определят
въз основа на оценка на структурните звена
в административната структура и/или на
отделните служители.
(2) Оп редел я не т о на доп ъ л н и т ел н и т е
възнаг ра ж дени я за постигнати резултати
на служители, които по изискванията на
закон не са включени в структурни звена,
и на служители, изпълняващи дейности по
разработване, управление и изпълнение на
проекти, се извършва само въз основа на
индивидуална оценка. Индивидуалната оценка
на служителите, изпълняващи дейности по
разработване, управление и изпълнение на
проекти, се определя въз основа на одобрение/
неодобрение на извършената работа.
(3) Оценяването на резултатите на административните 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.
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(4) Във вътрешните правила за заплатите на
административните структури се определят:
1. административните звена и/или служителите, които ще бъдат оценявани;
2. длъжностните лица, които ще определят
оценките;
3. степените на оценката;
4. конк рет ни те показат ели, к ри т ерии,
алгоритми и изисквания за определяне на
оценките съобразно спецификата на дейността
на съответната административна структура;
5. източниците за финансиране на допълнителните възнаграж дения за постигнати
резултати.
Чл. 26. (1) За времето на платения годишен
отпуск служителят получава възнаграждение,
изчислено от основната месечна заплата,
определена към момента на започване ползването на отпуска, и броя на работните дни
през месеца.
(2) В случаите, когато платеният годишен
отпуск се ползва в период, който включва
повече от един календарен месец, среднодневното възнаграждение за всеки ден от
отпуска през съответния месец се определя
от основната месечна заплата по ал. 1 и броя
на работните дни на съответния месец.
(3) Когато с нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават
основните месечни заплати на служителите и
това увеличение не е включено в размера на
основната месечна заплата, определена към
момента на започване ползването на отпуска,
среднодневното възнаграждение по ал. 1 и 2
се преизчислява и разликата се доплаща.
(4) При прекратяване на правоотношението
среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни
платен годишен отпуск се определя от размера
на основната месечна заплата, определена на
служителя към датата на прекратяване на
правоотношението, и средномесечния брой
на работните дни за съответната година.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на наредбата:
1. „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.
2. „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.
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.
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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, като в случаите по чл. 5, ал. 2
определя и източниците за финансиране на
индивидуалните брутни месечни заплати;
2. определя индивидуални основни месечни
заплати на служителите, така че те, намалени
с дължимия данък и със задължителните осигурителни вноски за сметка на осигурените
лица, ако са били дължими, да не са по-ниски
от получаваните до момента брутни месечни
заплати, намалени с дължимите данъци и
с дължимите задължителни осигурителни
вноски за сметка на осигуреното лице, ако
са били дължими;
3. включва в брутните заплати по т. 2:
а) основните месечни заплати или основните месечни възнаграждения;
б) допълнителните възнаграждения, които
се изплащат постоянно заедно с полагащите
се основни месечни заплати или основни
месечни възнаграждения и са в зависимост
единствено от отработеното време;
4. може да коригира еднократно в рамките на разходите по чл. 5 и при спазване
изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2 изчислените
по реда на т. 2 и 3 индивидуални основни
месечни заплати;
5. 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, 3 и 4.
(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, 3 и 4, 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.
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(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, като размерът на индивидуалната
месечна заплата на служителя, определен по
реда на ал. 1, т. 2 и 3, се запазва.
(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, ако преди
това не могат да бъдат изпълнени ал. 1 – 5.
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(7) Алинея 6 се прилага съответно и по
отношение на възстановените служители.
§ 3. През 2012 г. увеличения на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на
последната годишна оценка на изпълнението
на длъжността може да се извършват само
в рамките на същата степен на съответното
ниво на основната месечна заплата за длъжността в срок три месеца след влизането в
сила на наредбата.
§ 4. Наредбата се приема на основание
чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител
и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.
§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 2

Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и
степени
Нива Длъжна
ностни
основнива
ните
по
месеч- КДА
ни заплати

Наименование на
длъжностните нива
по КДА

Основни месечни заплати по нива и степени в левове
1
минимална

2

3

мак- ми- максинисимал- мал- мална
на
на

4

минимална

максимална

минимална

5
максимална

минимална

6
максимална

минимална

максимална

1

1

Р ъковод но
ниво 1

1000

2500 1200

2800

1400

3100

1500

3400

1600

3700

1800

4000

2

2

Р ъковод но
ниво 2

900

2400 1000

2700

1300

3000

1400

3300

1500

3600

1600

3900

3

3

Р ъковод но
ниво 3А

700

2300

800

2600

1100

2900

1200

3200

1300

3500

1400

3800

4

3

Р ъковод но
ниво 3Б

670

2200

770

2500

1000

2800

1100

3100

1200

3400

1300

3700

5

3

Р ъковод но
ниво 3В

630

2150

730

2400

900

2700

1000

3000

1100

3300

1200

3600

6

4

Р ъковод но
ниво 4А

600

2100

700

2300

800

2600

900

2900

1000

3200

1100

3500

7

4

Р ъковод но
ниво 4Б

550

2000

650

2200

770

2500

850

2800

950

3100

1050

3400

8

5

Р ъковод но
ниво 5А

500

1900

600

2100

750

2400

800

2700

900

3000

1000

3300

9

5

Р ъковод но
ниво 5Б

470

1800

580

1950

740

2300

780

2600

880

2900

980

3200

10

5

Експер т но
ниво 1А

450

1700

570

1900

730

2200

770

2500

870

2800

970

3100

11

5

Експер т но
ниво 1Б

440

1650

560

1850

720

2150

760

2450

860

2750

960

3050

12

6

Р ъковод но
ниво 6А

430

1600

550

1800

700

2100

750

2400

850

2700

950

3000

13

6

Р ъковод но
ниво 6Б

420

1550

530

1750

680

2050

730

2350

830

2650

930

2950

14

6

Експер т но
ниво 2

410

1500

510

1700

660

2000

710

2300

810

2600

910

2900

15

7

Р ъковод но
ниво 7А

400

1450

500

1650

650

1950

700

2250

800

2550

900

2850

16

7

Р ъковод но
ниво 7Б

390

1400

480

1600

630

1900

680

2200

780

2500

880

2800

17

7

Експер т но
ниво 3

380

1350

460

1550

610

1850

660

2150

760

2450

860

2750
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Нива Длъжна
ностни
основнива
ните
по
месеч- КДА
ни заплати

Наименование на
длъжностните нива
по КДА
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Основни месечни заплати по нива и степени в левове
1
минимална

2

3

мак- ми- максинисимал- мал- мална
на
на

4

минимална

максимална

минимална

5
максимална

минимална

6
максимална

минимална

максимална

18

8

Р ъковод но
ниво 8

370

1300

450

1500

600

1800

650

2100

750

2400

850

2700

19

8

Експер т но
ниво 4

360

1250

420

1450

570

1750

620

2050

720

2350

820

2650

20

9

Експер т но
ниво 5

350

1200

400

1400

550

1700

600

2000

700

2300

800

2600

21

10

Експер т но
ниво 6

330

1150

350

1300

500

1600

550

1900

600

2200

700

2500

22

11

Експер т но
ниво 7

320

1100

340

1200

450

1500

500

1800

550

2100

650

2400

23

11

Н и во спе циалист 1

315

700

330

850

420

1050

470

1200

520

1400

620

1600

24

12

Н и в о с т ажант

310

650

320

800

400

1000

450

1150

500

1300

600

1500

25

12

Н и во спе циалист 2

305

600

310

750

370

950

420

1100

470

1250

570

1400

26

13

Н и во спе циалист 3

300

580

305

700

350

900

400

1050

450

1200

550

1300

27

13

Н и в о с ът рудник

295

550

300

650

310

800

350

950

400

1100

500

1200

28

14

Ниво изпълнител

290

500

295

600

300

750

310

900

350

1000

450

1100

Приложение № 2
към чл. 4
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 – приложение към чл. 42 от Закона за
дипломатическата служба
Длъжностни нива
по КДД

Наименование на длъжностните нива
по КДД

Основни месечни заплати
(в лв.)
минимална

максимална

А1

Ръководна длъжност А1

1100

3500

А2

Ръководни длъжности А2

1000

3200

А3

Ръководни длъжности А3

950

3000

А4

Ръководни длъжности А4

900

2900

Б1

Координационни длъжности Б1

850

2800

Б2

Координационни длъжности Б2

800

2700

Б3

Координационни длъжности Б3

775

2500

В1

Експертни длъжности В1

750

2300

В2

Експертни длъжности В2

700

2100

В3

Експертни длъжности В3

650

2000

В4

Експертни длъжности В4

600

1900

В5

Експертни длъжности В5

550

1800

В6

Експертни длъжности В6

500

1700
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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 с 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, съответно от постоянния секретар на
Министерството на външните работи, от постоянния секретар на отбраната и от 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 началник на отдел
и за ръководителите на териториални звена;
5. генералните директори – за длъжностите в
съответната генерална дирекция;
6. ръководител на инспекторат и ръководител
на звено по сигурността на информацията – за
длъжностите в звеното;
7. 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;
8. ръководителя на звеното за вътрешен
одит – за длъжностите в звеното.
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(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 ръководителя на лицето, изготвило проекта на длъжностната характеристика, ако той не
е ръководителят на административната структура,
от главния секретар, съответно от постоянния
секретар на Министерството на външните работи, от постоянния секретар на отбраната и от
секретаря на община;
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, съответно на постоянния секретар на
Министерството на външните работи, на постоянния секретар на отбраната, на секретаря на
община или на упълномощен от него служител
на ръководна длъжност за утвърждаване.
(4) Главният секретар, съответно постоянният
секретар на Министерството на външните работи,
постоянният секретар на отбраната, 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, съответно на постоянния сек
ретар на Министерството на външните работи,
на постоянния секретар на отбраната, на секретаря на община и на длъжностите, които са му
непосредствено подчинени.
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(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 се разработва и утвърждава 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 може 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 юли 2012 г.
Приложение № 1
към чл. 3, ал. 1
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:
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• 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 задължения 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 регламентация 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 или сходни длъжности, съгласно примерен 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 изяс
няване 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 контролни органи. За целта
всеки служител, заемащ вече съответната длъжност, чиито функции се изменят, може да попълни
въпросник съгласно приложение № 3. Интервюто
се провежда от прекия 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
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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 може 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 длъжностите, при които изпълнителят
планира самостоятелно преобладаващата част от
извършваната 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).

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

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, ал. 2
Формат на длъжностна характеристика
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)
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:
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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).
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 извър
шват 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
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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:

Значи- Малко Няма
телно

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
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, професионалната квалификация и/или специализираното
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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)

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 длъжностите,
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
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се дали основните задължения и областите на дейност
си съответстват логически, 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/ежеседмични/
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
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 по-ниска 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 управ
лявани ресурси.
8. Вземане на решения
Уточняват се яснотата на примерите за типа
решения, които служителят взема, както и приносът
му при вземането на решения на по-високи нива.
Изяснява се точността на попълнената информация.
9. Контакти
Обсъждат се видът на контактите, тяхната цел
и честота и се изясняват аспектите, които са найважни 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.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 131
ОТ 27 ЮНИ 2012 Г.

за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в
Министерството на вътрешните работи
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
П О С ТА Н О В И :
Член единствен. Определя първостепенния
и второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити в Министерството на вътрешните работи съгласно приложението.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Постановление № 323 на
Министерския съвет от 2008 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на
вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 1 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 46, 64 и 102 от 2009 г., бр. 93
от 2010 г. и бр. 22 от 2011 г.).
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 6, ал. 2 от Закона за устройството на
държавния бюджет.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 юли
2012 г.
Министър-председател:
Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет:
Росен Желязков
Приложение
към член единствен
I. Първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити – министърът на вътрешните работи.
II. Второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити:
1. Директорът на Главна дирекция „Борба с
организираната престъпност“.
2. Директорът на Главна дирекция „Национална
полиция“.
3. Директорът на Главна дирекция „Гранична
полиция“.
4. Директорът на Главна дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението“.
5. Директорът на специализирана дирекция
„Оперативни технически операции“.
6. Директорът на дирекция „Миграция“.
7. Директорът на дирекция „Международни
проекти“.
8. Директорът на дирекция „Управление на
собствеността и социални дейности“.
9. Директорът на дирекция „Национална система 112“.
10. Ректорът на Академията на Министерството
на вътрешните работи.
11. Директорът на Медицинския институт на
Министерството на вътрешните работи.
12. Директорът на Института по специална
техника.
13. Директорът на дирекция „Специална куриерска служба“.
14. Директорът на специализирана админис
тративна дирекция „Комуникационни и информационни системи“.
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15. Директорът на специализирана админис
тративна дирекция „Планиране и управление на
бюджета“.
16. Директорът на Столичната дирекция на
вътрешните работи.
17. Директорът на Областнатата дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Благоевград.
18. Директорът на Областнатата дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Бургас.
19. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Варна.
20. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Велико
Търново.
21. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Видин.
22. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Враца.
23. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Габрово.
24. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Добрич.
25. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кърджали.
26. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Кюстендил.
27. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ловеч.
28. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Монтана.
29. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Пазарджик.
30. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Перник.
31. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Плевен.
32. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Пловдив.
33. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Разград.
34. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Русе.
35. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Силистра.
36. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Сливен.
37. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Смолян.
38. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – София.
39. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Стара
Загора.
40. Директорът на Областната дирекция на Министерството на вътрешните работи – Търговище.
41. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Хасково.
42. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Шумен.
43. Директорът на Областната дирекция на
Министерството на вътрешните работи – Ямбол.
44. Председателят на Държавната агенция за
бежанците при Министерския съвет.
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
НАРЕДБА № 2
от 20 юни 2012 г.

за условията и реда за осъществяване на
програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. (1) С тази наредба се определят
ус лови я та и ред ът за ос ъщес т вя ва не на
програми за лечение с агонисти и агонистиантагонисти на лица, зависими към опиоиди.
(2) В програмите по ал. 1 се провеж да
дългосрочно лечение с лекарствени продукти,
съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на опиоидна зависимост (МКБ-10,
F.11) в съчетание с медицински и психосоциални услуги/интервенции за лечение на
телесни, психични и поведенчески разстройства, присъщи на опиоидната зависимост.
Ч л . 2 . В п р о г р а м и т е п о ч л . 1, а л . 1
се използват само лекарствени продукти,
съдържащи опиеви агонисти и агонистиантагонисти, посочени в приложение № 1.
Раздел II
Условия и ред за издаване на разрешение
за осъществяване на програми за лечение
с агонисти и агонисти-антагонисти
Чл. 3. (1) Програмите по чл. 1, ал. 1 могат
да се осъществяват от индивидуални практики за психиатрична помощ, групови практики
за психиатрична помощ, медицински център
и диаг ност и чно-консул тат ивен цен т ър, в
които работи лекар с призната специалност
по психиатрия, център за психично здраве
и лечебно заведение за болнична помощ,
осъществяващо психиатрична помощ.
(2) Програмите по чл. 1, ал. 1 могат да
се осъществяват и в местата за лишаване
от свобода от лечебни заведения по чл. 130,
ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията.
(3) Министърът на здравеопазването или
оправомощен от него заместник-министър
издава разрешение за осъществяването на
програмите по чл. 1, ал. 1.
Чл. 4. (1) Лечебните заведения по чл. 3,
ал. 1 и 2, кандидатстващи за разрешение, подават в Министерството на здравеопазването
заявление по образец съгласно приложение
№ 2, към което прилагат:
1. проект на програма за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди, която съдържа:

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 0 3

а) терапевтичен протокол;
б) цели;
в) основни задачи;
г) продължителност;
д) използвани лекарствени продукти;
е) дозов режим;
ж) критерии за приемане и изключване
на пациентите от програмата;
з) брой пациенти;
и) етапи на лечението, правила на програмата;
й) правила за получаване на лекарствените
продукти за употреба в домашни условия;
к) процедури за уринно тестуване;
л) описание на пси хосоциа лни интервенции;
м) работно време на програмата;
н) описание на работните помещения и
лекарските кабинети;
о) програмна документация;
2 . п л а н , и н д и к ат ори и п р оцед у ри з а
оценка на ефективността на програмата по
образец, изготвен от Националния център
по наркомании (НЦН);
3. сп ис ък на пер с она ла , изп ъ л н я ва щ
програмата, копия от документи, доказващи
квалификацията му, копия от трудови или
граждански договори на персонала, както
и времева ангажираност;
4. инструкция за извършването на дейностите с лекарствени продукти, съдържащи
опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, и
начина на отчитането им;
5. свидетелство за съдимост на ръководителя на програмата;
6. документи за завършено образование и
за придобита специалност на ръководителя
на програмата;
7. документи, удостоверяващи изискуемия
стаж на ръководителя на програмата;
8. сертификат за преминат курс за обучение на ръководители на програми за лечение
с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти
по програма, изготвена от НЦН и водещи
експерти, представители на професионалните
организации в лечението на зависимости,
и одобрена от министъра на здравеопазването или оправомощен от него заместникминистър.
(2) Към документацията по ал. 1 заявителят прилага декларация, подписана от него
и от търговец на едро, получил лицензия
за търговия на едро и съхранение на лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещес т ва, в коя т о с т ра н и т е дек лари рат,
че са ск лючи ли договор за доставка на
лекарствени продукти, съдържащи опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти, посочени
в приложение № 1, както и че доставките
от страна на търговеца на едро ще се изпълняват всяка седмица.
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Чл. 5. (1) В 30-дневен срок от постъпване
на заявлението по чл. 4, ал. 1 експерти от
Министерството на здравеопазването и/или
инспек тор по наркотичните вещества от
съответната регионална здравна инспекция
извършват проверка на място в лечебното
заведение, кандидатстващо за разрешение,
относно осигуряването на условия за спазване
на изискванията на тази наредба по отношение на съхраняването, документацията
и отчетността на лекарствените продукти,
съдържащи опиеви агонисти и агонистиантагонисти, които ще се използват в програмата, както и относно съответствието на
помещенията, в които ще се осъществява
програмата, с изискванията на Наредба № 24
от 2004 г. за утвърж даване на медицински
стандарт „Психиатрия“ (ДВ, бр. 78 от 2004 г.).
(2) За извършената проверка се съставя
протокол със заключение относно съответствието на лечебното заведение с посочените
в предходната алинея изисквания.
(3) Копие от постъпилите документи по
чл. 4 се изпраща за становище от НЦН относно съответствието на проекта на програма
с Наредба № 24 от 2004 г. за утвърж даване
на медицински стандарт „Психиатрия“.
(4) В 30-дневен срок от получаване на
документите по ал. 3 НЦН изпраща в Министерството на здравеопазването становище, в което се посочва дали проектът на
програма съответства на изискванията на
Наредба № 24 от 2004 г. за утвърж даване на
медицински стандарт „Психиатрия“.
Чл. 6. (1) При непълноти в подадените
документи по чл. 4 и констатирани несъответствия на проекта на програма с Наредба
№ 24 от 2004 г. за утвърж даване на медицински стандарт „Психиатрия“ Министерството на здравеопазването, съответно НЦН,
уведомява писмено заявителите и определя
срок за отстраняването им.
(2) До отстраняване на непълнотите и
несъответствията по ал. 1 сроковете по чл. 5,
ал. 4 и чл. 7, ал. 1 спират да текат.
Чл. 7. (1) В срок до три месеца от постъпването на заявлението чл. 4, ал. 1 министърът
на здравеопазването или оправомощен от
него заместник-министър издава разрешение
за осъществяване на програма за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди, или прави мотивиран отказ.
(2) М и н ис т ър ът н а з д ра в е оп а зв а не т о
издава мотивиран отказ за издаване на разрешение за осъществяването на програма
по чл. 1, ал. 1, когато:
1. в лечебното заведение, кандидатстващо
за разрешение, не са осигурени условията за
спазване на изискванията на тази наредба
по отношение на съхраняването, докумен-
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таци ята и от четност та на лекарствените
продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти, които ще се използват
в програмата;
2. помещенията, в които ще се осъществява програмата, не отговарят на изискванията
на Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Психиатрия“;
3. проектът на програма не съответства
на изискванията на Наредба № 24 от 2004 г.
за утвърждаване на медицински стандарт
„Психиатрия“.
(3) Отказът по ал. 2 подлежи на обжалване
по реда на А дминистративнопроцесуалния
кодекс.
Чл. 8. (1) Срокът на разрешението за
осъществяване на програма за лечение с
агонисти и агонисти-антагонисти на лица,
зависими към опиоиди, издавано за първи
път, е една година.
(2) Издаденото разрешение може да бъде
подновявано за срок от две години при условията и по реда на чл. 4 – 6.
(3) Заявлението за подновяване и документите по чл. 4, ал. 1 и 2 се подават три месеца
преди изтичане на срока на разрешението.
(4) Министърът на здравеопазването или
оправомощен от него заместник-министър
отказва да поднови разрешение за осъществяването на програма по чл. 1 при констатирани системни нарушения на условията
и реда за осъществяване на програмите,
установени с тази наредба.
Чл. 9. (1) Лечебните заведения, получили
разрешение за осъществяване на програма
по чл. 1, ал. 1, са длъжни да уведомяват за
всяка промяна в обстоятелствата по издаденото разрешение.
(2) Промените в издаденото разрешение
се правят по реда на чл. 4 – 6, като се прилагат свързаните с промяната документи.
Раздел III
Изисквания към лечебните заведения, осъществяващи програми за лечение с агонисти
и агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди
Чл. 10. Лечебните заведения, получили
разрешение за осъществяване на програма
по чл. 1, ал. 1, осъществяват дейността по
програмата в съответствие с Наредба № 24
от 2004 г. за утвърждаване на медицински
стандарт „Психиатрия“.
Чл. 11. (1) Програма по чл. 1, ал. 1 се
ръководи от лекар с призната специалност
по психиатрия, отговарящ на изискванията
на Наредба № 24 от 2004 г. за утвърждаване
на медицински стандарт „Психиатрия“.
(2) Лекарите по ал. 1 могат да ръководят
само една програма за лечение с опиеви
агонисти и агонисти-антагонисти.

БРОЙ 49

ДЪРЖАВЕН

(3) За времето на отсъствие ръководителят на програмата е задължен да осигури
заместването си от лекар с придобита специалност по психиатрия.
Чл. 12. В лечебните заведения, осъществяващи програми по чл. 1, ал. 1, се предлага
задължителен пакет от услуги, посочен в
Наредба № 24 от 2004 г. за утвърж даване на
медицински стандарт „Психиатрия“.
Чл. 13. (1) Съхраняването на лекарствени
продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти, които се използват
в програмите по чл. 1, ал. 1, се извършва
в складове на търговци на едро, получили
лицензия за търговия на едро по чл. 32, ал. 1
от Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите.
(2) Допуска се съхраняването на лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти
и агонисти-антагонисти в лечебните заведения, осъществяващи програми по чл. 1,
ал. 1, в размер, ненадвишаващ седмичния
сбор на дневните дози на всички пациенти
в програмата, както и резерв, равняващ се
на дневните дози на всички пациенти, необходим за лечение до три дни.
(3) Лек арс т вен и т е п род у к т и по а л. 2 ,
съдържащи опиеви агонисти и агонистиантагонисти, трябва да бъдат съхранявани
в метална каса, свързана със сигнално-охранителна техника, разположена в самостоятелно помещение, без достъп на пациенти
и външни лица.
Раздел IV
Ред за снабдяване на програмите с лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти
и агонисти-антагонисти
Чл. 14. (1) Лечебните заведения, получили
разрешение за осъществяване на програми по
чл. 1, ал. 1, могат да закупуват, съхраняват и
отпускат лекарствени продукти, съдържащи
опиеви агонисти и агонисти-антагонисти,
посочени в приложение № 1.
(2) Доставката на лекарствените продукти,
съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, които се използват в програмите,
се извършва от търговци на едро с лекарствени проду кти, притежаващи лицензи я
по чл. 32, ал. 1 от Закона за контрол върху
наркотичните вещества и прекурсорите.
(3) Лечебните заведения, получили разрешение за осъществяване на програма по
чл. 1, ал. 1, закупуват лекарствените продук
ти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, със специален формуляр за
поръчка съгласно чл. 9 от Наредба № 21 от
2000 г. за изискванията към документацията
и отчетността при извършване на дейности
с наркотични вещества и техните препарати
(ДВ, бр. 86 от 2000 г.).
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(4) Ръководителите на прог рамите по
чл. 1, ал. 1, с изключение на програмите,
които получават methadone hydrochloride по
реда на Наредба № 34 от 2005 г. за реда за
заплащане от републиканския бюджет на
лечението на българските граждани за заболявания, извън обхвата на задължителното
здравно осигуряване (ДВ, бр. 95 от 2005 г.),
изготвят месечни заявки по образец съгласно
приложение № 3 за доставка на лекарствени
продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти от приложение № 1.
(5) Месечните заявки по ал. 4 се съгласуват
от експерти в специализираната администрация на Министерството на здравеопазването.
Чл. 15. (1) Лечебните заведения с държавно и/или общинско участие, получили
разрешение за осъществяване на програми
по чл. 1, ал. 1, могат да бъдат финансирани
за извършване на дейностите по чл. 1, ал. 2
със средства от държавния бюджет по реда
на чл. 106 от Закона за лечебните заведения.
(2) Пациентите, вк лючени в програми
за лечение с опиеви агонисти и агонистиантагонисти, осъществявани от лечебните
заведения по ал. 1, не заплащат лечението
по чл. 1, ал. 2.
Чл. 16. (1) Лечебни заведения, получили
разрешение за осъществяване на програми
по чл. 1, ал. 1, които не са финансирани
по реда на чл. 106 от Закона за лечебните
заведени я, могат да пол у чават опиеви те
агонисти и агонисти-антагонисти по реда на
Наредба № 34 от 2005 г. за реда за заплащане от републиканския бюджет на лечението
на българските граждани за заболявания,
извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 могат да
кандидатстват за получаване на methadone
hydrochloride в началото на двумесечния период, определен в Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за
заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, следващ издаването
на разрешението за дейност.
(3) Включването на пациенти от новооткрити програми по чл. 1, ал. 1 за получаване на methadone hydrochloride по ал. 1 се
извършва в съответствие с прогнозния брой
болни за съответната година и планираните
количества methadone hydrochloride.
(4) Пациентите, включени в програми по
ал. 1, заплащат цена за лечението в размер
до една трета от минималния размер на
работната заплата за страната.
Чл. 17. (1) Пациентите, включени в програми на лечебни заведения, които не се
финансират по реда на чл. 106 от Закона
за лечебн и т е за веден и я и не пол у ча ват
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methadone hydrochloride по реда на Наредба
№ 34 от 2005 г., заплащат цена за лечението
в размер, определен от лечебното заведение.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 са длъжни да поставят на общодостъпни места в
сградата на лечебното заведение информация относно:
1. цената на лечението;
2. начина на заплащане на цената на
лечението.
(3) На пациента се издава документ за
заплатената цена на лечението.
Раздел V
Условия и ред за създаване и използване на
служебната база данни на лицата, включени
в програми за лечение с агонисти и агонистантагонисти
Чл. 18. (1) Националният център по нар
комании създава и поддържа служебна база
данни на лицата, включени в програми за
лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти.
(2) Директорът на НЦН определ я със
заповед служител на центъра, който изпълнява функциите на администратор на базата
данни по ал. 1.
(3) Служителят по ал. 2:
1. създава потребителите на базата данни
и управлява техния достъп;
2. поддържа ежедневната работа на служебната база данни;
3. сигнализира при установени нередности
при създаване и поддържане на служебната
база данни;
4. създава резервни копия на служебната
база данни с цел защита на данните срещу
срив;
5. поддържа връзка със служителите от
програмите по чл. 1, ал. 1, които отговарят
за данните на пациентите от съответната
програма, и оказва експертна помощ.
(4) Ръководителите на програми по чл. 1,
ал. 1 получават персонален код за достъп до
служебната база данни и определят служител от програмата, който въвеж да данните
в служебната база.
(5) Служителят по ал. 4 изпълнява следните задължения:
1. създава уникален идентификационен
код за всеки пациент по начин, определен
със заповед на директора на НЦН;
2. извършва първоначално вписване на
данните по чл. 87в, ал. 2 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
за всички пациенти, включени на лечение;
3. вп исва п ромен и п ри пос т ъп ва не и
изписване на пациенти в срок 24 часа от
настъпване на съответната промяна;
4. поддържа връзка със служителя в НЦН.
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(6) В случай че при създаването на базата
данни по ал. 1 се установи, че един и същ
пациент е включен в различни програми,
директорът на НЦН назначава проверка и
дава срок, в който пациентът писмено да
заяви желанието си в коя програма ще се
лекува.
(7) Националният център по наркомании
организира обучение на служителите по ал. 4
за създаването и ползването на служебната
база данни.
Чл. 19. (1) В Национа лни я цент ър по
наркомании се води списък на лечебните
заведения в страната, които осъществяват
програми за лечение с опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди.
(2) Списъкът съдържа следните данни:
1. наименование, седалище и адрес на
управление на лечебното заведение;
2. местонахождение на лечебното заведение;
3. година на разкриване на програмата;
4. име и адрес на ръководителя на програмата;
5. брой пациенти в програмата;
6. лекарствените продукти от приложение
№ 1, използвани за лечение.
Чл. 20. (1) Лечебните заведения, осъществяващи програми по чл. 1, ал. 1, поддържат
регистър по образец съгласно приложение
№ 4 за наличните, получените и отпуснати
количества лекарствени продукти от приложение № 1.
(2) Лечебните заведения по ал. 1 поддържат и списък на пациентите в програмата
по образец съгласно приложение № 5.
Чл. 21. (1) Ръководителят на програма
по чл. 1, ал. 1 е отговорен за изготвянето
на дневен отчет по образец съгласно приложение № 6.
(2) Отчитането на получените, отпуснатите и наличните количества лекарствени
продукти от приложение № 1 се извършва
ежемесечно от ръководителя на програмата
по образец съгласно приложение № 7 и се
изпраща в срок до пет дни след края на месеца, за който се отнася, в Министерството
на здравеопазването.
(3) Лечебните заведения по чл. 16, ал. 1
спазват реда за отчетност и контрол, посочен
в раздел ІІІ на Наредба № 34 от 2005 г. за
реда за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граждани за
заболявания, извън обхвата на задължителното здравно осигуряване.
Чл. 22. Ръководителите на програми по
чл. 1, ал. 1 отчитат дейността си пред НЦН,
като представят до 31 януари на следващата
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година годишен доклад за дейността на програмата през изминалата година по образец,
изготвен от НЦН.
Ч л . 2 3. (1) Н а ц ион а л н и я т цен т ър по
наркомании осъществява мониторинг на
дейността на програмите по чл. 1, ал. 1.
(2) При осъществяването на мониторинга по ал. 1 могат да бъдат привличани и
външни експерти, както и представители на
признати за представителни организации за
защита правата на пациентите.
Чл. 24. Контролът по спазване на изискванията за съхраняване, отпускане, воденето
на документацията и отчитането на лекарствените продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти, използвани
в програмите, се осъществява от експерти
от Министерството на здравеопазването и
от инспекторите по наркотичните вещества
от регионалните здравни инспекции.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. (1) Лечебните заведения, получили
разрешение за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми по реда
на Наредба № 24 от 2000 г. за условията и
реда за осъществяване на субституиращи
и поддържащи програми за намаляване на
здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (ДВ, бр. 91 от 2000 г.), се
привеждат в съответствие с изискванията на
тази наредба и подават документи за подновяване на разрешението по реда на чл. 4
в шестмесечен срок от влизането є в сила.
(2) Разрешенията по ал. 1 се подновяват
за срок от две години.
(3) Разрешенията, издадени по реда на
Наредба № 24 от 20 0 0 г. за услови я та и
реда за осъществяване на субституиращи
и под д ърж а щ и п рог ра м и за на ма л я ва не
на здравните щети за лица, зависими от
наркотични вещества, се прекратяват от
министъра на здравеопазването, в случай че
притежателите им не са подали документи
за подновяването им в срока по ал. 1.
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в
сила на тази наредба НЦН изготвя и публикува на интернет страницата си:
1. образец на план, индикатори и процедури за оценка на ефективността на програмата по чл. 4, ал. 1, т. 2;
2. образец на годишен доклад по чл. 22.
(2) При изг о т вя нет о на образц и т е по
ал. 1 могат да бъдат поканени за участие
и представители на програмите по чл. 1,
ал. 1, както и представители на признати
за представителни организации за защита
правата на пациентите.
§ 3. В Наредба № 34 от 2005 г. за реда
за заплащане от републиканския бюджет
на лечението на българските граж дани за
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забол явани я, извън обх вата на задъл ж ит ел но т о зд ра вно оси г у ря ва не (обн., Д В,
бр. 95 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 16, 48 и 95
от 2006 г., бр. 31, 69, 89, 90 и 96 от 2008 г.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 7, 21, 63, 89 и 100 от
2010 г., бр. 13, 18 и 94 от 2011 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 2а:
а) в ал. 1 думите „субституиращи и поддържащи програми по реда на Наредба № 24 от
2000 г. за условията и реда за осъществяване
на субституиращи и поддържащи програми
за намаляване на здравните щети за лица,
зависими от наркотични вещества (обн., ДВ,
бр. 91 от 2000 г.; изм., бр. 70 от 2007 г.).“ се
заменят с „програми за лечение с агонисти
и агонисти-антагонисти на лица, зависими
към опиоиди по чл. 87, ал. 1 от Закона за
конт рол върх у наркотичните вещества и
прекурсорите“;
б) в ал. 2 думите „предписва и“ се заличават, а думите „Наредба № 24 от 2000 г.
за условията и реда за осъществяване на
субст и т у и ращ и и под д ържащ и п рог рами
за намаляване на здравните щети за лица,
зависими от наркотични вещества (обн., ДВ,
бр. 91 от 2000 г.; изм., бр. 70 от 2007 г.).“
се заменят с „Наредба № 24 от 2004 г. за
утвърждаване на Медицински стандарт по
психиатрия (ДВ, бр. 78 от 2004 г.)“.
2. В чл. 33:
а) в ал. 3 думите „субституираща и поддържаща програма“ се заменят с „програма
за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти
на лица, зависими към опиоиди“;
б) създава се ал. 5:
„(5) Заявките за получаване на methadone
hydrochloride се изготвят, като необходимите
количества за провеждане на двумесечно
лечение не трябва да надвишават седмичните
сборове на дневните дози на всички пациенти
в програмата, заедно със седмичен резерв,
равняващ се на дневните дози на всички
пациенти, необходим за лечение до 3 дни.“
3. В чл. 34, ал. 3 думите „субституираща
и поддържаща програма“ се заменят с „програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди“.
§ 4. Наредбата се издава на основание
чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върх у
наркотичните вещества и прекурсорите и
отменя Наредба № 24 от 2000 г. за условията
и реда за осъществяване на субституиращи
и поддържащи програми за намаляване на
здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 91 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 70 от 2007 г.).
Министър:
Десислава Атанасова
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Приложение № 1
към чл. 2
Списък на лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и агонисти-антагонисти
№
1.
2.
3.

Опиев агонист и агонист-антагонист Лекарствена форма и количество на активното вещество
Morphine sulphate
Caps. prolong. 120 mg, 200 mg
Methadone hydrochloride
Solution 10 mg/ml
Buprenorphine hydrochloride
Sublingual tablets – 2 mg, 4 mg, 8 mg

Приложение № 2
към чл. 4, ал. 1
ДО
МИНИСТЪРА НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
З А Я В Л Е Н И Е
за издаване на разрешение за осъществяване на програми за лечение с агонисти
и агонисти-антагонисти
от .........................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
л.к. № …………………….......................……......................……, ЕГН ……............................................................…………………..,
издадена на: …………....................................................... от: …………..............................................................…………………,
представляващ: ...................................................................................................…………………………………………………………,
(наименование на лечебното заведение)
ЕИК ………………………………….........................................................................................................................................………
Седалище и адрес на управление:
гр./с. ....................................................................................................................................................................................,
ул./бул. № ……………………………………….................................................................................................................................,
телефон за контакт …………………………..............................................................................................................................,
притежаващо разрешение за осъществяване на лечебна дейност/удостоверение за регистрация на
лечебното заведение .......................................................................................................................................................
Моля на основание чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
да бъде издадено разрешение за осъществ яване на програма за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди на ……….........................…………………………………………………………………….
(посочва се лечебното заведение)
Ръководител на програмата е: ................................................................................…………………………………………………
(име, презиме, фамилия)
л.к. № …………………….......................……......................……, ЕГН ……............................................................…………………..,
издадена на: …………....................................................... от: …………...........................................................…………………
Броят на лицата, включени в програмата, е ...........................................................................................................
В програмата ще се използват следните лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти:
1. .........................................................................................................................................................................................
2. .........................................................................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................................................................
Лечебното заведение осъществява своята дейност на адрес:
гр./с. ........................................................................…………………. код ………………...........................................................….,
ул./бул. № ...................................................................................................................................……………………………………..
Прилагам следните документи:
1. проект на програма за лечение с опиеви агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди;
2. план, индикатори и процедури за оценка на ефективността на програмата, изготвен по образец;
3. списък на персонала, изпълняващ програмата, копия от документи, доказващи квалификацията му,
копия от трудови или граждански договори на персонала, както и времева ангажираност;
4. инструкция за извършването на дейностите с лекарствени продукти, съдържащи опиеви агонисти и
агонисти-антагонисти, и начина на отчитането им;
5. свидетелство за съдимост на ръководителя на програмата;
6. дипломи за завършено образование и за придобита специалност на ръководителя на програмата;
7. документи, удостоверяващи изискуемия стаж на ръководителя на програмата;
8. сертификат за преминат курс за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви агонисти
и агонисти-антагонисти;
9. декларация съгласно чл. 4, ал. 2;
10. копие от договора за охрана с органите на МВР или с физическо или юридическо лице, притежаващо разрешение за осъществяване на частноохранителна дейност, както и копие от разрешението за
охранителна дейност.
Подпис и печат на заявителя: ..............................................
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Приложение № 3
към чл. 14, ал. 4
ЗАЯВКА
за месец …..........……………...…………..
от ......................……………....…………………………….
(наименование на програмата)
до доставчик .......................................................................
(наименование на търговеца на едро)
Лекарствен
продукт

Брой пациенти
към ……...
(дата)

№

1

Първа
Втора
Трета
Четвърта
седмица седмица седмица седмица

2

3

4

5

Пета
седмица

Общо

6

8=2+3+4+5+6

опак.
Дата:
...........................

Ръководител на програмата: ..............................................................
(име, фамилия, печат)

Утвърдил: .................
Съгласувал: ..............

Приложение № 4
към чл. 20, ал. 1

РЕГИСТЪР
за наличните, получените и отпуснатите количества лекарствени продукти от приложение № 1
в програма ……………………………………
Лекарствен
продукт
(mg/caps.)

Наличност в
началото на
месеца

№ на приемателнопредавателния протокол
или специалния формуляр

Получено
количество

Разход
за месеца

Наличност
в края на
месеца

1

2

3

4

5

6=(2+4)–5

Общо:
Ръководител на програмата: .............................................................
(подпис)

Приложение № 5
към чл. 20, ал. 2
СПИСЪК НА ПАЦИЕНТИТЕ
В ПРОГРАМА ..........................…………………………………………………………………………
№
по
ред

№ на проИме на
токола за пациента
прием в
програмата

Адрес

ЕГН

Код на
пациента

№ на
досието

Лекарствен
продукт

№ на протокола за
промяна в
режима на
лечение

Допълнителни
обстоятелства
(пътуване,
отпуски и др.)
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Приложение № 6
към чл. 21, ал. 1
ДНЕВЕН ОТЧЕТ
I. Отчет за отпуснато количество лекарствен продукт
№
по ред

Код на пациента

Дневна доза
(mg)

Oбщо:

Брой дневни
дози

Общо количество (mg)

Подпис на
мед. сестра

Подпис на
пациента

Oбщо:
II. Отчет за дейността на програмата

Брой на пациентите, обслужени за деня

Брой на пациентите в програмата:
– постъпили пациенти
– изписани пациенти
– остават

Ко л и че с т в о лек ар с т в ен
продукт в началото на деня

Брой проведени психологични
консултации:

Доставено количество лекарствен продукт в деня

Брой проведени консултации
с лекар-психиатър:

Изразходвано количество
лекарст вен п род у к т за
деня/mg:
– на място приети
– отпуснати за лечение в
домашни условия

Брой проведени уринни тествания:

Наличност в касата в края
на деня

Инциденти:

Подпис на лекаря: ................................................
(име, фамилия)

Приложение № 7
към чл. 21, ал. 2
ОТЧЕТ
за получените, отпуснатите и наличните количества лекарствени продукти
от приложение № 1
за месец .........................……………... 20…. г.
на програма …………………………………………………………………………………
(име на програмата)
Лекарствен
продукт
(mg/caps.)

1

Брой
пациенти

2

Приход

Разход

наличност в
началото на
месеца

дадено
предишен
месец

получено през
месеца

общо
приход

3

4

5

6=3+4+5

Наличност
в края на
месеца

разход разход
общо
за ме- за след- разход
сеца
ващ
месец
7

8

9=7+8

10=6-9

Ръководител на програмата: ....................................................................................
(име, фамилия, печат)
6052
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Наредба за изменение на Наредба № 24 от
20 04 г. за у твърж даване на медицинск и
стандарт „Психиатрия“ (обн., ДВ, бр. 78 от
2004 г.; изм., бр. 69 и 92 от 2010 г.)
§ 1. В приложението към член единствен,
в раздел ІХ „Лечение на специални групи
пациенти“ подраздел 7 „Лечение на зависимостите“ се изменя, както следва:
„7. Лечение на синдром на зависимост
към опиоиди с опиеви агонисти и агонистантагонисти.
7.1. Основни понятия и дефиниции
Опиоидната зависимост е психично и поведенческо разстройство с комплексна биопсихосоциална генеза и хронично-рецидивиращ
ход на протичане. Както при всички останали
хронични състояния лечението на зависимостта е дълготраен процес за постигане на
стабилна ремисия и трайно възстановяване.
Успешно лечение на опиоидната зависимост
е възможно при прилагане на съвременни
лечебни технологии, подходи и стандарти за
добра практика.
Медикаментозно асистирано лечение е
лечен ие на оп иои д на за виси мос т, кое т о
включва медикаментозно асистирано лечение
при детоксикация и поддържащо лечение.
Неупотребата/въздържанието в рамките на
това лечение означава неупотреба на алкохол
и нелегални наркотици и липса на злоупотреба с предписани лекарства. Медикаментозно
асистираното лечение се извършва с опиеви
агонисти, агонист-антагонисти (парциални
агонисти) и антагонисти.
Лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти означава предписване на лекарствени
продукти (опиеви агонисти и агонист-антагонисти) в съчетание с широк спектър от
медицински и рехабилитационни услуги за
облекчаване на неблагоприятните медицински, психологични и физиологични ефекти,
присъщи на опиоидната зависимост.
Лечението с опиеви агонисти и агонистантагонисти включва разнообразни лечебни
технологии, като краткосрочна и дългосрочна
детоксикация, поддържащо лечение и съпътстващи психосоциални интервенции.
В досегашните дефиниции лечението с
опиеви агонисти и парциални агонисти се
нарича субституиращо (заместващо) лечение.
Лекарствените продукти – опиеви агонисти
и парциални агонисти – се предписват в намаляващи дози за лечение на абстинентния
синдром и в относително стабилни дози за
дълъг период (обикновено над 6 месеца) при
поддържащо лечение.
7.2. Цели на лечението с опиеви агонисти
и агонист-антагонисти:
7.2.1. Да се намали или преустанови употребата на нелегални наркотици и непредписани
психоактивни вещества.
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7.2.2. Да п редо т вратя т абс т и нен т н и т е
симптоми.
7.2.3. Да се намали желанието за употреба.
7.2.4. Да се подобри здравното, психологичното и социалното функциониране на
пациента и семейството му.
7.2.5. Да се улесни социалната реинтеграция на пациента.
7.2.6. Да се намали разпространението на
кръвнопреносими болести, свързани с инжек
ционната употреба.
7.2.7. Да се намали рискът от свръхдоза
и смъртността, свързана с употребата на
наркотици.
7.2.8. Да се намали криминалното поведение
сред употребяващите наркотици.
7.3. Принципи на лечението с опиеви агонисти и агонист-антагонисти:
7.3.1. Зачитане на човешките права на
зависимите индивиди.
7.3.2. Осигуряване на качество на услугите.
7.3.3. Комплексност.
7.3.4. Мултидисциплинарен подход.
7.3.5. Системен подход.
7.3.6. Интегрален подход.
7.3.7. Базиране на решенията в терапевтичния процес на най-добрите налични научни
доказателства и клинични практики.
7.3.8. Отчетност и оценка на ефективността
на лечебните програми.
7.3.9. Спазване на всички етични принципи
и правила на добра медицинска практика.
7.4. Индикации за лечение с опиеви агонисти и агонист-антагонисти:
В лечебните програми могат да бъдат
включвани лица, които отговарят най-малко
на следните условия:
а) доказана зависимост към опиеви агонисти и/или агонист-антагонисти съгласно
критериите на Международната класификация
на болестите – 10;
б) навършени 18 години, а за лечение с
бупренорфин хидрохлорид и бупренорфин/
налоксон (субоксон) – навършени 16 години;
в) история на редовна употреба на опиати
с давност минимум една година.
Препоръчително е при включване в поддържащо лечение лицето да е преминало през
лечение, ориентирано към въздържание от
употребата на наркотични вещества.
Изключение се допуска за лица от затворени общности с повишена болестност и
заболеваемост от ХИВ/СПИН.
Случаите на лица, зависими от наркотични
вещества, които не отговарят на посочените
критерии, се разглеждат и разрешават от
Експертен съвет по лечение на зависимости
към министъра на здравеопазването.
В лечебните програми с приоритет се
приемат лица, при които са налице някои от
следните медицински показания: бременност,
заразяване с вируса на СПИН, заболяване от
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хепатит В и/или С. В случаите на бременност
или заразяване с вируса на ХИВ се осигурява
незабавен прием, без да се чака установеният
в програмата ред.
Диагностичната оценка и преценката на
целесъобразността за включване в такива
програми се извършва от лекар-психиатър. За
приема на всеки пациент се изготвя протокол.
7.5. Контраиндикации за лечение
Включването в лечебни програми не е
подходящо за лица, които:
а) не отговарят на критериите за опиоидна
зависимост по МКБ-10;
б) не приемат правилата на лечебните
програми;
в) не са в състояние да дадат информирано
съгласие;
г) пациенти, които са показали чувствителност/алергични реакции към предлагания
лекарствен продукт.
7.6. Детоксикация с опиеви агонисти или
агонист-антагонисти
Лечението на абстинентното състояние
представлява лечение с опиеви агонисти и
агонист-антагонисти в намаляващи дози за
облекчаване на физиологичните и психологичните симптоми на абстиненция и е метод
за преход на пациента към последващо лечение или живот без вещества след периода
на лечение.
Според нейната продължителност детоксикацията се разделя на: краткосрочна – до
1 месец, и дългосрочна – с продължителност
до 6 месеца.
Средство на избор за лечение на абстинентното състояние е метадонът. Освен него
за краткосрочна детоксикация може да се
използва бу п ренорфин и комбини рани я т
препарат субоксон, съдържащ бупренорфин
и налоксон. Морфин сулфат пентахидрат не
е подходящ за детоксикация поради липсата
на таблетарни лекарствени форми със съдържание под 120 мг.
Краткосрочната детоксикация с метадон,
извършвана в извънболнични условия, изисква
активно и ежедневно наблюдение на пациента. През първия ден лекарственият продукт
обикновено се назначава в два приема по 20
мг. Пациенти, които се нуждаят от по-висока
доза метадон за повлияване на абстинентните
симптоми, могат да получат до 60 мг през
втория ден – фракционирано. От третия ден
нататък дозата се намалява постепенно с
5 – 10 мг на всеки 2 – 3 дни.
Краткосрочната детоксикация с бупренорфин хидрохлорид трябва да започне след
появата на обективни симптоми на опиева
абстиненция (8 – 12 часа след последната употреба на хероин и 24 – 36 часа след употреба
на метадон). През първия ден се назначават
2 – 4 мг бупренорфин (сублингвално). Пациентът се наблюдава активно и ако са налице
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обективни абстинентни симптоми, се дават
още 4 мг бупренорфин – до 8 мг за деня. На
втория ден, ако абстинентната симптоматика
персистира, се дават още 4 мг. Общата доза
бупренорфин, дадена през първия (или втория) ден, представлява стабилизационната
доза – нормално тя е в рамките на 8 – 12 мг
(до 16 мг) дневно. При наличие на обективни
абстинентни симптоми или оплаквания при
доза от 16 мг се разглежда необходимостта
от прилагането на дългосрочна детоксикация
с метадон или поддържане.
От третия до петия ден стабилизационната
доза бупренорфин се дава еднократно дневно.
През следващите дни дозата на бупренорфина се намалява с 2 мг на всеки 2 – 3 дни до
пълното му отнемане.
7.7. Етапи и фази на лечението с опиеви
агонисти и агонист-антагонисти
Раздел янето на лечението на етапи и
съответни фази отразява спецификата и последователността на необходимите в хода на
лечебния процес медицински, психологични
и психосоциални интервенции. Базира се на
разбирането, че видът и интензивността на
услугите, от които пациентите се нуждаят, варират в хода на лечението. Като цяло повечето
от пациентите се нуждаят от по-интензивно
лечение при постъпване, по-разнообразни
услуги по време на стабилизиране и по-малка
част от тях – от услуги с по-ниска интензивност
след появата на признаци на възстановяване.
Всеки етап може да бъде разделен на фази,
които са специфичен избор на всяка отделна
програма и съответстват на основните принципи в лечението. Това позволява различните
фазови модели да бъдат в съответствие с
предложения в стандартите клиничен модел.
Фазите на лечението не са непроменяеми,
фиксирани стъпки със специфични времеви
рамки и граници. Те трябва да се разглеждат
по отношение на динамичния континуум от
грижи, които осигуряват прогреса на пациента в съответствие с неговия индивидуален
капацитет и терапевтичен план.
7.7.1. Въвеждащ етап
Цел на въвеждащия етап от лечението е
постигане на стабилизация на пациента и
определяне на устойчива поддържаща индивидуална дневна доза на лекарствен продукт.
Установяват се терапевтичните взаимоотношения между пациента и екипа, идентифицират
се нуждите чрез мултидимензионална оценка
и се изготвя индивидуален терапевтичен план.
Извършват се необходимите изследвания и
консултации с други специалисти. Затвърждава
се и ангажиментът на значимите близки в
процеса на оздравяване. Продължителността
на етапа е от 1 до 3 месеца.
а) Подготвителни процедури:
аа) Първичен контакт и цялостна оценка – чрез структурирани интервюта (Индекс
за тежестта на зависимостта, самооценъчни
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тестове и др.), и медицинска оценка – анамнеза за употребата на наркотици, за други
соматични и/или пси х ични забол явани я,
лабораторни изследвания (ХИВ/СПИН, хепатит В и С, туберкулоза, сифилис, ПКК),
физикален преглед.
аб) Планиране на лечението – разработва
се план за лечение, включващ краткосрочните
и дългосрочните цели на пациента, стъпките
и сроковете за тяхното реализиране. Определя
се водещ на случая.
б) Дозиране на лекарствения продукт до
постигане на стабилност и устойчива дневна
доза
Осъществява се активно лекарско наблюдение за оценка на абстинентната симптоматика и определяне на лечебната доза на
лекарствения продукт.
ба) Метадон хидрохлорид
Пациентите се проследяват най-малко два
пъти дневно през първите три дни от лечението.
След установяване на начални симптоми на
абстиненция и нивото на толеранс се предписва началната доза, най-често 10 – 30 мг. След
приема на началната доза пациентът трябва
да бъде под наблюдение в първите 30 – 60
минути за оценка на евентуални остри нежелани ефекти на лекарствения продукт. След
2 – 6 часа отново се прави обективна оценка
на състоянието и при необходимост се дава
допълнително количество метадон не повече
от 20 мг. Дозата през първия ден обикновено
не трябва да е по-голяма от 40 мг. В случаите,
в които е необходима по-висока доза, се прави
внимателна преценка на толеранса. Особено
внимание се отделя на пациенти с висок
риск от предозиране поради нисък толеранс,
паралелен прием на други лекарствени продукти, увредено общо състояние, възрастни
пациенти и др. През следващите дни дозите
се увеличават постепенно с не повече от 20
мг до изчезване на абстинентната симптоматика. Целта е преминаване към еднократен
прием. Терапевтичните дози на метадона са
индивидуални. Средната поддържаща доза на
пациентите трябва да е съобразена с кратката
характеристика на конкретния лекарствен
продукт, като в отделни случаи терапевтичната доза може да бъде по-висока.
бб) Морфин сулфат пентахидрат
Началната доза е 120 мг или 200 мг. Мониториране се извършва след 3 часа и при
нуж да дозата се повишава до 320 мг (по
изключение – до 400 мг при сериозни абстинентни прояви). През следващите дни дозата
се повишава постепенно, като би могла да
достигне 800 мг. Максималната доза е 1200
мг, а средната – 400 мг.
бв) Бупренорфин хидрохлорид
През първия ден се дават 4 мг бупренорфин
сублингвално и се мониторират основните
симптоми на опиева абстиненция. Ако след
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2 часа обективно са налице поне 2 симптома,
се дават още 4 мг бупренорфин сублингвално.
Максималната доза за първия ден е 8 мг. През
следващите дни тя се повишава при нужда
чрез прибавяне на 2 до 12 – 16 мг. Максималната дневна доза е 32 мг. Когато дозата е
стабилизирана, има възможност бупренорфин
да се използва 3 или 2 пъти в седмицата.
бг) Бупренорфин/налоксон (субоксон)
Препоръчителната начална доза е от 2 до
4 мг сублингвално. През първия ден може да
бъде назначена допълнителна доза от още 2
до 4 мг, ако нуждите на пациента го налагат.
От втория ден нататък дозата се титрира с
2 до 8 мг според потребностите на пациента. Максималната дневна доза на субоксона
е 24 мг. След постигане на задоволително
стабилизиране приемът на субоксон може
да се намали до прием през ден или 3 пъти
седмично при някои пациенти.
в) Лечение на други соматични и/или
психични заболявания
Другите соматични и/или психични заболявания трябва да се идентифицират по време
на първоначалното оценяване. В тези случаи
е необходимо:
ва) Насочване на пациента към личен лекар, кабинет за спешна и неотложна помощ
или за болнично лечение.
вб) Тестване или насочване за изследване
за кръвно- и полово-преносими заболявания.
вв) Идентифициране на острите психични
разстройства, които може да се нуждаят от
незабавна интервенция.
вг) Идентифициране на хроничните психични разстройства, насочване и осигуряване
на необходимата терапия.
г) Психо-социални интервенции
Осъществява се индивидуално, групово и
семейно консултиране, както и психообучение
за пациента и семейството му.
д) Контрол на употребата на психоактивни
вещества и режим на посещение
Извършва се уринно тестване. Пациентите
посещават лечебната програма ежедневно до
постигане на стабилизация.
е) Критерии за преход към следващ етап:
еа) Намаляване/преустановяване на употребата на незаконни опиати и други субстанции,
включително и алкохол.
еб) Липса на абстинентни прояви.
ев) Намаляване на влечението за прием
на психоактивни вещества.
ег) Овладяване на острите психични и/
или соматични заболявания.
ед) Осигуряване на лечение за хроничните
заболявания.
ее) Постигната устойчива поддържаща
дневна доза на лекарствен продукт.
7.7.2. Етап на рехабилитация и поддържащо
лечение
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Този етап е времево неограничен, оптималният срок обикновено е от 2 до 5 години.
7.7.2.1. В първата част на етапа (рехабилитация) се цели да се постигне обвързаност
към програмата и дългосрочните цели на терапевтичния план, да се проследят моделите
на зависимостта и последиците от тях, да се
развиват уменията за превенция на рецидив.
Лечението на съпътстващите заболявания е
важна част от терапевтичния план. Работи
се активно за постигане на трудова заетост,
образование, професионално обучение, грижи
за семейството и др. Продължава уринното
тестуване най-малко веднъж месечно. При
добър прогрес в лечението и отрицателни
уринни тестове може да се премине към
даване на лекарствен продукт за употреба
при домашни условия по определена схема в
съответствие с терапевтичния план.
7.7.2.1.1. Стратегии и процедури по отношение на:
а) Продължаваща употреба на опиоиди и/
или други психоактивни вещества:
аа) При нужда – корекция на дозата на
лекарствения продукт с цел намаляване на
крейвинга и предотвратяване на употребата
на опиоиди.
аб) Лечение на комбинирана зависимост
(в т. ч. и към алкохол).
ав) Поведенческо договаряне, представяне
на системата от санкции и привилегии.
аг) Индивидуално консултиране по различни проблеми.
ад) Групова терапия с акцент превенция
на рецидив.
ае) Семейно консултиране.
б) Текущи здравни проблеми:
ба) Оценка на състоянието.
бб) Осигуряване на първична грижа на
м ясто или насочване към дру ги лечебни
заведения.
бв) Корекция на дозите във връзка със
съпътстващо лечение.
бг) Осигуряване на интегриран подход на
лечение.
бд) Образование за здравословен начин
на живот.
бе) Обучение в умения за ранно идентифициране на соматични и/или психични
проблеми.
в) Образователен и трудов статус:
ва) Идентифициране на дефицитите на
образование.
вб) Обучение в социални умения.
вв) Осигуряване на професионално обучение.
вг) Осигуряване на възможности за трудова
заетост или насочване към съответните органи.
г) Семейни и социални отношения:
га) Увеличаване на ангажирането в семейния живот (при отсъствие на семейна
дисфункция, която възпрепятства прогреса).
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гб) Семейно консултиране и терапия.
гв) Включване в група, базирана на вяра,
приятелство, развлечение, или друга равнопоставена група.
д) Проблеми със закона:
да) Подпомагане на достъп до правен съвет.
дб) Насърчаване на пациента да поеме
отговорност за проблеми със закона.
дв) Идентифициране на препятствията
за елиминиране на незаконните дейности и
тяхната подмяна с творчески дейности.
7.7.2.1.2. Критерии за преминаване към
втората част на етапа:
а) Неупотреба на опиати, доказана с отрицателни уринни тестове.
б) Неу потреба на дру ги непредписани
вещества.
в) Липса на злоупотреба с алкохол.
г) Стабилно соматично и психично състояние.
д) Наличие на условия, гарантиращи задоволяване на ежедневните жизнени потребности
(жилище, финансови средства).
е) Установени стабилни взаимоотношения
в семейството.
ж) Добро социално функциониране, ангажиране с постоянна или временна работа,
учение или грижи за семейството и т.н.
з) Липса на актуални проблеми със закона.
и) Увеличаване на отговорността за себе
си и значимите други.
7.7.2.2. Във втората част (поддържащо
лечение) намалява интензивността на психосоциалните интервенции, като се запазва
фокусът върху поддържането на стабилност
в главните сфери на функционирането на
пациента, с акцент върху поддържане на устойчива клинична ремисия, психосоциална
стабилизация и професионална реализация.
7.7.2.2.1. Дозиране на лекарствен продукт – извършва се наблюдение и текуща
оценка. При нужда се прави корекция на
поддържащата доза на лекарствения продукт с
цел стабилизиране на състоянието, намаляване
на крейвинга и предотвратяване на употребата на опиоиди. Следи се за необходимост
от преразглеждане на дозата поради употреба
на друго предписано лекарство или промяна
в метаболизма на опиевия агонист.
7.7.2.2.2. Психосоциални интервенции – осъществява се индивидуално, групово и семейно
консултиране, консултиране и съдействие за
намиране на работа, подкрепа и съдействие
при проблеми в образованието, на работното
място и други в съответствие с оценката на
нуждите на пациента и терапевтичния план.
7.7.2.2.3. Контрол на употребата на психоактивни вещества и режим на посещение – честотата на тестване за наркотици по
време на етапа на медицинско поддържане и
рехабилитация зависи от прогреса на пациента
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в лечението. При тенденция за положителна
промяна и последователно негативни тестове
за наркотици се препоръчва тестване да се
извършва минимум веднъж месечно през
първите две години от лечението и минимум
веднъж на всеки 2 месеца след това. Лекарственият продукт може да се дава за домашни
условия по определената схема.
7.7.2.2.4. Критерии за преминаване към
следващ етап:
а) най-малко една година въздържание от
употреба на психоактивни вещества, валидизирано с клинично наблюдение и уринно
тестване;
б) стабилно соматично и психично състояние;
в) липса на значими поведенчески проб
леми;
г) добро семейно и социално функциониране.
7.7.3. Завършващ етап
В този етап се изготвя индивидуален план
за завършване на лечението и излизане от
програмата, определя се темпът на намаляване на дозата, проследява се медицинското
и психологичното състояние на пациента. Детоксикацията е краткосрочна и дългосрочна.
Към нея се преминава при заявено желание
на пациента, оценка от екипа или при необходимост от прекратяване на лечението по
други причини.
7.7.3.1. Дозиране на лекарствен продукт:
Дългосрочна детоксикация – при заявено
желание от страна на пациента оценка на
екипа за наличие на личностен ресурс за
възстановяване и нисък риск от възобновяване на употребата на наркотични вещества.
Провежда се постепенно намаляване на дозата
за период от 6 до 12 месеца.
Краткосрочна детоксикация – при предсрочно изписване от п рог рамата пора ди
непредвидени обстоятелства. Медицинските
интервенции са постепенно минимализиране
на дозата за период от 4 седмици или повече,
но при възможност не по-малко от 21 дни.
Ако детоксикацията се извършва с морфин
сулфат петахидрат поради липса на таблетарна
лекарствена форма с по-ниско съдържание на
активното вещество, при достигане на доза
от 120 мг се препоръчва преминаване към
метадон и продължаване на детоксикацията
с него.
7.7.3.2. Психосоциални интервенции – индивидуално, семейно и групово консултиране,
с акцент върху превенция на рецидив, ресоциализация и адаптация.
7.7.3.3. Контрол на употребата на психоактивни вещества и режим на посещение – по
преценка съобразено с индивидуалния план,
ресурса за справяне на пациента и вида на
детоксикацията.
7.7.3.4. Критерии за връщане към предходен етап:
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а) Връщане към употреба на опиоиди или
други психоактивни вещества.
б) Психични и поведенчески проблеми.
в) Нару шено семейно и/или социално
функциониране.
г) Въвличане в криминални деяния, свързани с употреба на ПАВ.
След завършване на детоксикацията на
пациентите, които по собствена заявка или по
преценка на екипа продължават да имат нужда
от помощ, за да се пренастроят към начин
на живот, свободен от вещества, се осигурява
последваща психологична и социална подкрепа – т. нар. фаза на нулева доза и подкрепа.
Главната цел е да се предотврати връщането
към зависимостта и да се подсилят уменията за справяне, необходими за поддържане
на балансиран и стабилен начин на живот.
Фокусът на работа е върху активиране на подкрепящите системи и позитивното поведение,
обучение в решаване на проблеми, превенция
на рецидив. Извършва се индивидуално, а при
нужда и семейно консултиране – минимум
веднъж месечно.
7.7.3.5. Административно прекратяване на
лечението
Лечението може да бъде прекратено административно със или без детоксикация при
груби или системни нарушения на правилата
за лечение и участие в програмата или при
неспазване на поетите от пациента и/или
родителите ангажименти към провежданото
лечение, описани в информираното съгласие
и договора за лечение.
7.8. Уринно тестване
Уринното тестване за психоактивни вещества е показател за обективна оценка на
употребата на незаконни и непредписани вещества и допълнително средство за превенция
на употребата на психоактивни вещества.
Тестовете показват или отхвърлят наличието на метадон, незаконни и непредписани
психоактивни вещества. Преценката за това
какви вещества ще бъдат изследвани се съоб
разява с индивидуалния контекст на пациента
и контекста на местната ситуация, свързана
с употребата на наркотици.
Тестване се провежда в началото, преди
назначаването на лечение, и през целия период
на лечение и това е указано в терапевтичния
договор. То може да е периодично или инцидентно, минимум един път месечно през
първите две години и минимум един път на
два месеца през следващите години от лечението. Резултатите се отбелязват в досието
на пациента.
Даването на урина за изследване трябва
да зачита достойнството на пациента при
минимализиране на възможностите за фалшификация. Помещенията, използвани за даване
и анализ на урина, трябва да се почистват
редовно и да са снабдени с необходимите санитарно-хигиенни принадлежности и препарати.
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7.9. Получаване на лекарствен продукт,
съдържащ опиеви агонисти и агонист-антагонисти, за употреба в домашни условия
Получаването на дози от лекарствен продукт, съдържащ опиеви агонисти и агонистантагонисти, за употреба в домашни условия
е част от системата за привилегии и важен
терапевтичен инст ру мент за постигането
на целите на програмите. Поради риска от
нерегламентираното му отклоняване процедурата е обект на контрол и индивидуална
преценка от страна на екипа, като крайното
решение е на ръководителя на програмата.
Назначение за получаване на лекарствен
продукт за употреба в домашни условия може
да получи стабилизиран пациент, отговарящ
на следните критерии:
а) Основни критерии:
аа) Липса на употреба на незаконни/непредписани наркотични вещества и алкохол за
период не по-малко от 1 месец, верифицирани
с клинично наблюдение и уринно тествaне.
При началната оценка за даване на лекарствен
продукт за употреба в домашни условия се
изискват минимум 4 последователни отрицателни уринни теста, проведени ежеседмично.
аб) Липса на данни за инжектиране (включително и на метадон).
ав) Липса на абстинентни симптоми.
аг) Липса на клинични данни за алкохолна
злоупотреба.
ад) Редовно посещение без отсъствия на
програмата.
ае) Липса на поведенчески проблеми при
посещенията в програмата.
аж) Спазване на терапевтичните ангажименти и договорености с екипа.
аз) Липса на скорошни криминални дейности.
аи) Възможност за сигурно съхраняване
на предоставените лекарствени продукти при
употреба в „домашни условия“.
ак) Стабилно психично състояние – клинична преценка, оценъчни и/или самооценъчни методики за липса на психотично
състояние, тежко депресивно или невротично
разстройство.
б) Допълнителни критерии в полза на
даването на лекарствен продукт за употреба
в домашни условия:
ба) Работна и/или учебна заетост, които
са в противоречие с графика за предоставяне
на лекарството от програмата.
бб) Грижи по отглеждането на деца, които
са в противоречие с графика за посещение
на програмата.
Крайното решение за даване на лекарствен
продукт за употреба в домашни условия се
взима въз основа на цялостна преценка относно способността на пациента за отговорен
самостоятелен прием на лекарствен продукт
в съответствие с лекарските назначения и
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за това дали рехабилитационните ползи от
намаляването на честотата на посещение в
програмата надвишават потенциалния риск
от злоупотреба с предписаните лекарствени
продукти.
Даването на лекарствен продукт за употреба
в домашни условия трябва да е аргументирано
и документирано в досието на пациента.
Лекарствен продукт за употреба в домашни
условия се дава на пациенти, които са преминали успешно „въвеждащ етап“ (1 – 3 месеца),
отговарят на критериите за получаване на
лекарствен продукт в домашни условия и са
в стабилно състояние.
Преди преминаване на „въвеждащ етап“
се допуска даването на лекарствен продукт за
употреба в домашни условия за период от 1
до 6 дни в следните случаи: хоспитализация,
пребиваване в места за лишаване от свобода, наличие на физически недъг, живеене в
отдалечено място, отстоящо на разстояние
повече от 150 км от местоположението на
лечебната програма.
Максима лното коли чест во лекарст вен
продукт за употреба в домашни условия не
надвишава дозите за една седмица и се позволява на стабилизирани пациенти, отговарящи
на критериите за получаване на лекарствени
продукти за употреба в домашни условия, с
продължителност на лечението не по-малко от
3 месеца. Този период може да бъде удължен
до две седмици в случаи, създаващи основателна и сериозна пречка пред пациента за
ежедневно посещение на програмата, като
наличие на физически недъг, тежко хронично
заболяване, при хоспитализация, пребиваване
в места за лишаване от свобода, временна
работа в отдалечени места, ваканция.
По изключение може да се разреши получаването на лекарствен продукт за употреба
в домашни условия за период до две седмици на стабилизирани пациенти, отговарящи
на критериите за получаване на лекарствен
продукт за употреба в домашни условия, с
продължителност на лечението не по-малко
от 1 година, които живеят или работят в
отдалечено място, отстоящо на разстояние
повече от 150 км от местоположението на
лечебната програма. За всеки такъв случай
се прави индивидуална преценка от екипа на
програмата и се изготвя протокол, който се
прилага в досието на пациента.
При предоставяне на лекарствени продук
ти, съдържащи опиеви агонисти и агонистантагонисти, ръководителят задължително
издава удостоверение по образец, утвърден
от директора на НЦН.
При пътуване на пациентите зад граница
ръководителят на програмата издава документ,
удостоверяващ дневната доза и курса на лечение, въз основа на който Министерството на
здравеопазването издава разрешение по реда на
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чл. 59 от Закона за контрол на наркотичните
вещества и прекурсорите. Ръководителят на
програмата може аргументирано да откаже
издаването на документа при несъответствие
на пациента с критериите за даване на лекарствен продукт за употреба в домашни
условия. Аргументацията се вписва в досието
на пациента.
При съмнение за злоупотреба с предписания лекарствен продукт се препоръчва
преразглеждане на режима за получаване на
лекарствен продукт за употреба в домашни
условия и разглеждане на възможността за
назначаване на неколкократно измерване на
плазмена концентрация на метадон.
В деня на получаване на лекарствения
продукт за употреба в домашни условия пациентът приема дневната си доза в програмата
под медицинска супервизия.
Опаковката на лекарствения продукт за
употреба в домашни условия трябва да е
добре обезопасена, надписана и съобразена
с препоръките за предпазни мерки в кратката характеристика на лекарствен продукт.
Надписът на етикета съдържа задължително
следното: име на програмата и телефон за
връзка, № на пациента в програмата или име
на пациента, наименование на лекарствения
продукт, дата на деня, за който е предназначен, и надпис „Да се пази от деца!“. При
необходимост етикетът може да съдържа и
друга допълнителна информация по преценка
на програмата. Предоставеният лекарствен
продукт – метадон хидрохлорид, задължително се разрежда с допълнително количество
вода в съотношение не по-малко от 1:1. Всяка
отделна дневна доза от лекарствения продукт
се предоставя на пациента в отделна опаковка. При наличието на данни или съмнение
за злоупотреба решението се преразглежда.
При лечение с бупренорфин разреждането
на дозовия режим може да е по-добра алтернатива от дозите за домашни условия.
За подобряване на безопасното съхранение
на лекарствените продукти от пациентите се
препоръчват следните дейности:
а) Да се поставят на видно място в помещенията, в които се осъществяват програмите,
надписи в зависимост от използвания лекарствен продукт: „Пациентите на програмата и
техните близки са задължени да съхраняват
отпуснатия лекарствен продукт метадон (или
друг лекарствен продукт, съдържащ опиеви
агонисти и агонист-антагонисти) на места,
които са недостъпни за деца.“
б) Да се провеждат срещи с пациентите
на програмите, на които да бъдат разяснени
последиците от приемането на метадон (или
друг лекарствен продукт, съдържащ опиеви
агонисти и агонист-антагонисти) от деца.
в) Стартиране на цялостната превантивна
работа с пациентите относно отговорността
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и мерките за безопасност по отношение съхраняването и употребата на метадон (или
друг лекарствен продукт, съдържащ опиеви
агонисти и агонист-антагонисти) при постъпване на лечение. Пациентите подписват:
информирано съгласие, декларация за получаване на лекарствен продукт за домашни
условия и договор за лечение.
7.10. Психосоциални интервенции
Същността на наркоманиите като хронични
рецидивиращи състояния предполага прилагане на биопсихосоциален подход и работа на
мултидисциплинарен терапевтичен екип за
тяхното лечение. По този начин се постига
интегриране на медицинските, психологичните и социалните интервенции в цялостната
лечебна програма.
Специалистите от терапевтичния екип в съответствие с тяхната квалификация извършват
индивидуално, семейно и групово консултиране. Консултирането включва установяване на
терапевтична връзка, ангажиране в лечение
и проследяване на случая.
Индивидуално консултиране се извършва
от лекар, психолог, психотерапевт или социален работник по медицински, респ. психологични индикации. Семейното или груповото
консултиране се предлага за решаване на
конкретни проблеми или има информативнообразователен характер. Целта на груповото
консултиране е да се използва групата за
постигане целите на лечението: постигане
на въздържание, решаване на проблеми, подобряване на социалните умения, решаване
на конфликти, ефективно изразяване на чувствата, развитие на доверие и сътрудничество.
Извършва се от психолог, психотерапевт или
лекар от програмата.
Друга психологична и социална интервенция е т.нар. поведение при криза (кризисна
интервенция), което изисква умения за оценка
и овладяване на психологична или социална
криза.
Всичк и споменати дот у к интервенции
(процедури) се включват в задължителния
пакет от услуги, предоставени на пациентите
в програмите за лечение с агонисти и агонист-антагонисти.
Освен задължителните процедури в програмите се предлага психотерапия в различни
перспективи и модалности, както и обучение
в социална адаптация. Психотерапията започва след заявка от пациента и оценка от
психотерапевт.
Индивидуалната психотерапия включва:
мотивационно интервюиране, когнитивноповеденческа терапия, психодинамична психотерапия, краткосрочна фокусирана към
решения терапия и др.
Работата със семействата включва: системна фамилна терапия, групи за родители и др.
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В груповата терапия се използват психодраматични и гещалт техники, когнитивно-поведенческа терапия, психодинамична психотерапия и др. Психотерапията се извършва
от психотерапевти, обучени в определена
терапевтична модалност.
Обучението в социална адаптация включва
тренинг за: социални умения (комуникативни умения, асертивен тренинг, решаване на
конфликти и др.), личностни умения (самоопределение, мотивация, житейски проект и
др.) и кариерно консултиране. Осъществява
се от квалифицирани специалисти по социални дейности.
Качеството на предлаганите услуги се
осигурява чрез организационна и клинична
супервизия.
7.11. Пациенти със специфични нужди
7.11.1. Опиоидно зависими бременни
Жени, които са зависими от опиоиди, са
подложени на висок риск от усложнения по
време на бременност.
По време на бременността се препоръчва
включване в програма за лечение с метадон.
Основната цел на метадоновото лечение по
време на бременността е да се постигне соматично и психично стабилизиране на бременната
жена и да се избегнат рисковете за майката и
новороденото, които се изразяват във:
а) абс т и нен т но с ъ с т оя н ие у ма й к ата,
което може да доведе до спонтанен аборт
през първите три месеца или да предизвика
преждевременно раждане през последните
три месеца от бременността;
б) употреба на психоактивни вещества,
включително и такива, които могат да предизвикат увреждания на плода;
в) предозиране;
г) инфекции вследствие инжектиране и
използване на общи инжекционни принадлежности;
д) липса на пред- и следродова грижа.
Във връзка с тези рискове по време на
бременността е особено важно прецизирането
на дозата на поддържащия лекарствен продукт, активно проследяване на състоянието
и избягване на детоксикация.
7.11.2. Абстинентно състояние при новородени
Всички новородени на майки на метадоново лечение трябва да бъдат мониторирани
за симптоми на опиева абстиненция от неонатолог.
7.11.3. Кърмене
Метадоновото лечение не е основание за
отказване от кърмене на новороденото бебе.
7.11.4. ХИВ/СПИН
Планирането на терапевтичните грижи за
тази група пациенти се осъществява в сътрудничество със специализираните структури,
както и със структури за подкрепа в общността.
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Лечебният план трябва да бъде гъвкав и
неговата ефективност да се оценява непрекъснато.
При започване на високоактивна антиретровирусна терапия пациентите трябва да бъдат
информирани за възможните лекарствени
взаимодействия с предписания опиев агонист/
агонист-антагонист.
7.11.5. Па ц иен т и с пси х иат ри ч н и разстройства
Диагностицирането на психиатрични разстройства при пациенти с опиоидна зависимост е от важно значение при планиране на
терапевтичните грижи, които включват:
а) редовно проследяване на клиничното
състояние от психиат ър и при необходимост – насочване към специализирано лечебно
заведение за хоспитализация;
б) съобразяване на лечението на психиатричното разстройство с лекарствените взаимодействия на предписания опиев агонист/
агонист-антагонист.
7.11.6. Пациенти с риск от удължаване на
QT интервала и опасност за развиване на
аритмия и torsades de pointes.
Има докладвани случаи на удължаване на QT
интервала и опасност за развиване на аритмия
и torsades de pointes при лечение с метадон,
особено при използване на дози над 300 мг.
При постъпване на лечение и при наличие
на кардиологични оплаквания от страна на
пациента в хода на лечението се препоръчва
спазването на следните правила с оглед превенция на този риск:
а) Снемане на внимателна и подробна
анамнеза на пациента за сърдечни проблеми.
При наличие на позитивни находки от анамнезата е необходимо:
аа) Пациентът да бъдe предупреден за
наличието на риск от аритмия и torsades de
pointes при лечението, което да бъде отразено
в подписано информирано съгласие.
аб) Пациентът да бъдe насочен за ЕКГ
изследване с измерване на QT интервала,
оценка на състоянието и поемане на случая
от специалист кардиолог.
ав) При стойности на QT интервала над
500 msec и оценка от кардиологичния преглед
за наличие на сериозен риск за развиване
на аритмия и torsades de pointes се редуцира
дозата на метадона и пациентът се насочва
отново за ЕКГ изследване с измерване на
QT интервала и оценка на състоянието от
специалист кардиолог.
б) При персистиране на стойностите на QT
интервала над 500 msec и оценка за наличие
на сериозен риск за развиване на аритмия и
torsades de pointes при повторното изследване
се предприемат следните действия:
ба) На пациента се препоръчва прекратяване на метадоновото лечение по медицински
показания.
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бб) Предлага се алтернативно лечение.
бв) Пациентът се насочва към специалист
кардиолог за поемане на случая и системно
проследяване на състоянието.
бг) При отказ на пациента да изпълни
предложените назначения това се документира
в досието на пациента.
7.12. Специфични клинични ситуации
7.12.1. Нарушен дневен прием на предписания опиев агонист/агонист-антагонист:
7.12.1.1. Пропуснат прием на лекарствен
продукт – ако пациентът пропусне прием
на предписания опиев агонист/агонист-антагонист, неговата плазмена концентрация
намалява.
Процедури:
а) документиране на обстоятелствата около
пропускане на дозите;
б) цялостна обективна оценка за симптоми
на интоксикация или абстиненция;
в) контролирано уринно тестване.
Поведение:
а) при неинтоксикиран пациент – съобразно клиничната преценка на лекаря;
б) при интоксикиран пациент – не получава дневната си доза от предписания опиев
агонист/агонист-антагонист.
7.12.1.2. Повръщане на лекарствен продукт – макар и рядко може да се наблюдава
повръщане на предписания опиев агонист/
агонист-антагонист.
Поведение:
а) при повръщане след абсорбцията на
терапевтичната доза (20 – 30 минути за метадон и 5 – 10 минути за бупренорфин) – не
е необходим допълнителен прием;
б) при по-ранно повръщане – съобразно
клиничната преценка на лекаря;
в) при системно повръщане – може да се
обсъди разделяне на дозата.
7.12.2. Съпътстваща употреба на психоактивни вещества (високорисково поведение) – хаотичната употреба на психоактивни
вещества (незаконни, непредписани, алкохол)
е често срещана сред опиоидно зависимите.
Процедури:
а) правилна диагностика и оценка на
нуждите;
б) преразглеждане и актуализиране на плана
за лечение – корекция на дозата на предписания опиев агонист/агонист-антагонист и
по-интензивно уринно тестване, по клинична
преценка на лекаря; лечение на комбинирана
зависимост и при необходимост насочване за
хоспитализация; интензифициране на консултирането и други психосоциални услуги.
Поведение:
а) при интоксикиран пациент с алкохол
или други депресанти на ЦНС (хипнотици,
анксиолитици) – не получава дневната си
доза от предписания опиев агонист/агонистантагонист;
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б) при продължаваща съпътстваща употреба на психоактивни вещества – не се допуска
ползването на привилегията за вземане на
лекарствен продукт за домашни условия.
7.13. Изисквания към лечебните заведения,
осъществяващи лечебни програми с опиеви
агонисти и агонист-антагонисти
7.13.1. Осигуреност с персонал и изисквания
към екипа на програмите.
Програмата за лечение с опиеви агонисти
и агонист-антагонисти се осъществява от
терапевтичен екип. В терапевтичния екип
могат да участват: лекари-психиатри, лекари,
психолози, психотерапевти, медицински сестри
и социални работници, както и други професионалисти по преценка на ръководителя
на програмата.
Екипът се определя в съответствие с вида
и обема лечебни дейности и броя на пациентите в програмата.
7.13.1.1. Изисквания към ръководителя на
програмата:
Програмата се ръководи от лекар с призната
специалност по психиатрия, с поне 3 години
опит в лечение на зависимости, преминал
сертификационен курс за обучение на ръководители на програми за лечение с опиеви
агонисти и агонист-антагонисти. Ръководителят на програмата отговаря за отчитането
на полу чените, отпуснатите и наличните
количества наркотични вещества и техните
препарати, като изготвя ежемесечни отчети до
Министерството на здравеопазването, както
и годишен отчет с оценка на ефективността
на програмата и основни изводи и данни по
образец, изготвен от НЦН. Ръководителят на
програмата отговаря също за:
а) правилното съхранение на лекарствените
продукти, съдържащи наркотични вещества;
б) воденето на регистрите съгласно наредбата по чл. 87, ал. 1 от Закона за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите
и документацията на програмата;
в) съгласуването на месечните заявки,
получаването и отчитането на наркотичните
вещества и техните препарати;
г) организацията и осъществяването на
лечебните дейности в програмата в съответствие с тази наредба.
7.13.1.2. Основни задължения на членовете
на екипа:
7.13.1.2.1. Лекар-психиатър – осъществява
диагностични процедури и преценява целесъобразността за включване на пациента в
програмата, назначава и проследява медикаментозното лечение с опиеви агонисти и
агонист-антагонисти, назначава и проследява
медикаментозното лечение при психиатрични
проблеми, назначава и проследява изпълнението на терапевтичния план, проследява
соматичното и психичното състояние, опре-
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деля психиатричния статус, води медицинската документация; консултира пациентите
и техните близки; насочва при необходимост
към други специализирани лечебни заведения,
осигурява супервизия и контрол на лечебнодиагностичната дейност на другите лекари.
Лекарят психиатър е задължен да осигури
заместник при отсъствие.
7.13.1.2.2. Лекар – осъществява диагностични процедури, назначава и проследява
медикаментозното лечение при соматични
проблеми, осъществява и проследява изпълнението на терапевтичния план, проследява
соматичното и психичното състояние, води
медиц инската док у мен тац и я; консул т и ра
пациентите и техните близки; насочва при
необходимост към дру ги специализирани
лечебни заведения.
7.13.1.2.3. Медицинска сестра – подготвя,
раздава и контролира приема на назначените
лекарствени продукти; води отчетността за
раздадените лекарствени продукти; провежда
уринни тестове; изпълнява и други медицински
назначения и манипулации.
7.13.1.2.4. Психолог – провежда психологическо тестване, психодиагностика и оценка на
нуждите; осъществява индивидуално, семейно
и групово консултиране и психотерапия.
7.13.1.2.5. Социален работник – осъществява социално консултиране и фасилитиране;
осигурява контакти и насочване към външни
служби.
7.13.2. Осигуреност с персонал, изисквания
към екипа на програмите и изисквания за
брой разрешени лечебни места в програмите
С оглед осигуряване възможност за качес т вено п редос та вя не на за д ъ л ж и т елен
пакет услуги е необходимо броят разрешени
лечебни места в програмата да съответства на
капацитета на екипа и работните помещения.
Екипът на програма до 50 лечебни места
трябва да включва най-малко: 1 лекар-психиатър (ръководител на програмата), назначен
на трудов договор или договор за управление
на половината от законоустановеното пълно
работно време, 2 медицински сестри и 1 психолог, назначени на трудов договор (психологът – на половината от законоустановеното
пълно работно време).
Препоръчително е в екипа да се включи
и социален работник.
За всеки следващи 50 разрешени лечебни
места в програмата е необходимо да бъдат
назначени на трудови договори с обща продължителност на работното време в размера
на законоустановеното пълно работно време:
лекар и психолог или социален работник, като
конкретната заетост на отделните специалисти
се определя от ръководителя на програмата
в съответствие с изискванията и нуждите на
програмата.
На всеки 150 пациенти се изисква да бъде
назначен най-малко 1 лекар.
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В изчисляване на капацитета на екипа
(съотношение членове на екип към брой разрешени места) не се включват медицинските
сестри, тъй като имат строго определени
функции и задачи по предоставяне, контрол
и отчетност на използваните в програмата
наркотични вещества.
За първата година от работата на прог
рамата за допуска максимален брой до 100
лечебни места.
За програми до 50 лечебни места лечебното заведение осигурява минимум следните
помещения: 1 помещение за съхранение и
раздаване на лекарствени продукти (сестринска стая), 1 чакалня за пациенти, тоалетна с
мивка, 2 лекарски кабинета, единият от които
се използва за консултиране и психологична
работа. При увеличаване броя на лечебните
места в програмата над 50 за всеки нови 50
лечебни места се изисква по още един лекарски
кабинет или едно помещение за консултиране
и психологична работа с пациенти.
Помещенията се поддържат в подреден
и чист вид. За нуждите на програмата лечебното заведение осигурява необходимите
компютърни системи, комуникационни и
други технически средства.
Програмата следва да осъществява дейността си на адрес, посочен в удостоверението за регистрация на лечебното заведение в
РЗИ или в разрешението за осъществяване
на лечебна дейност.
7.13.3. Работно време на програмите
Работното време трябва да е гъвкаво, да
осигурява достъп и възможност за ежедневен
прием.
За програми до 50 лечебни места работното време на програмата е не по-малко от
4 часа за дните от понеделник до петък и не
по-малко от 2 часа за събота и неделя.
За програми над 50 лечебни места работното време на програмата е не по-малко от
7 часа за дните от понеделник до петък и не
по-малко от 3 часа за събота и неделя.
7.14. Документация
7.14.1. Програмна документация:
7.14.1.1. Описание на програмата, съдържащо терапевтичен протокол, цели, основни задачи, продължителност, структура, използвани
лекарствени продукти, дозов режим, критерии
за приемане и изключване на пациенти от
програмата, етапи на лечението, правила на
програмата, правила за получаване на лекарствен продукт за домашни условия и уринно
тестване, работно време.
7.14.1.2. План, индикатори и процедури за
оценка на ефективността на програмата.
7.14.1.3. Списък на персонала, изпълняващ
програмата, и данни относно квалификацията му.
7.14.1.4. Инструкция за извършването на
дейностите с наркотични вещества и начина
на отчитането им.
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7.14.1.5. Регистър на пациентите в програмата.
7.14.1.6. Специален регистър, съдържащ
данни за наименованието на наркотичните
вещества и техните препарати, получени и
отпуснати количества и наличност в края на
месеца, номер на пациентите в програмата,
отпуснатото количество на всеки пациент и
датата на отпускането.
7.14.1.7. Дневен отчет за получените, разходваните и наличните количества на лекарствен
продукт в програмата.
7.14.2. Документация по лечението на пациентите в програмите:
7.14.2.1. Документация по приема: информирано съгласие, договор за лечение, протокол
за прием, декларация за неучастие в друга
лечебна програма.
7.14.2.2. Досие на пациента, задължително
включващо: лични данни, диагноза, статус
при приемането, назначения, изследвания,
етапни оценки и проследяване на състоянието,
формуляр за резултати от уринно тестване,
информация при изписване, както и друга
информация за пациента и лечението по преценка на програмата. При решение на екипа
за съответствие на пациента с критериите за
получаване на лекарствен продукт за употреба
в домашни условия се подписва Декларация
за получаване на лекарствен продукт, съдържащ опиеви агонисти и агонист-антагонисти,
за употреба в домашни условия, в която е
разяснена информация за режима на прием,
нежелани лекарствени реакции, предозиране,
условията за получаване на лекарствения
продукт, съдържащ опиеви агонисти и агонист-антагонисти, за употреба в домашни
условия и съхраняването му на недостъпни
за децата места.
7.14.2.3. Документация при изписване – медицинско удостоверение.
7.15. Задължителен пакет услуги, предоставяни от лечебните програми
7.15.1. Поставяне на диагноза.
7.15.2. Соматична и психосоциална оценка.
7.15.3. Психологично тестване при постъпването и по преценка.
7.15.4. Съставяне на терапевтичен план,
назначаване на лечение и проследяване.
7.15.5. Предоставяне на лекарства под наб
людение.
7.15.6. Кризисни интервенции.
7.15.7. Психологично консултиране – индивидуално, групово или семейно, ежемесечно.
7.15.8. Преглед/консултации от лекар-психиатър – ежемесечно и при необходимост.
Минимален месечен норматив – 30 минути
средно за пациент от програмата.
7.15.9. Уринно тестване – ежемесечно през
първите две години от лечението, веднъж на
2 месеца след това и при необходимост.
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7.15.10. Идентифициране на съпътстващите
психични и други заболявания и насочване
към съответните специалисти.
7.15.11. Насочване за тестване за ХИВ/
СПИН, хепатит В и С, туберкулоза и сифилис.
7.15.12. Водене на медицинска документация.
7.16. Интердисциплинарни дейности
Програмата за лечение на синдром на зависимост към опиоиди с агонисти и агонист-антагонисти осъществява интердисциплинарни
консултации по показания със специалист по
клинична лаборатория, инфекционист, кардиолог, гастроентеролог и други специалисти при
съответните показания. При необходимост от
хоспитализация се насочва към съответното
лечебно заведение.“
Преходна разпоредба
§ 2. Осъществяваните към влизането в сила
на тази наредба субституиращи и поддържащи
програми, получили разрешения по реда на
Наредба № 24 от 2000 г. за условията и реда
за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните
щети за лица, зависими от наркотични вещества (обн., ДВ, бр. 91 от 2000 г.; изм., бр. 70
от 2007 г.), се привеждат в съответствие с
изискванията на тази наредба в шестмесечен
срок от влизането є в сила.
Министър:
Десислава Атанасова
6053

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 10 от 2009 г. за условията и реда за заплащане на лекарствени продукти по чл. 262,
ал. 5, т. 1 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, на медицински
изделия и на диетични храни за специални
медицински цели (обн., ДВ, бр. 24 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 34, 38 и 40 от 2009 г., бр. 9 от
2010 г. и бр. 67 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 4а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се отменя.
2. В ал. 2 думите „тримесечни периоди“ се
заменят с „шестмесечни периоди“, а думите
„третия месец“ се заменят с „шестия месец“.
§ 2. В чл. 6, ал. 2 думите „третия месец“
се заменят с „шестия месец“.
§ 3. В чл. 6а, ал. 1 думата „тримесечния“
се заменя с „шестмесечния“.
§ 4. В чл. 6б, ал. 1 изразът „за които не е
подадено заявление в срока по чл. 4а, ал. 1“
се заличава.
§ 5. В чл. 7, ал. 3 думите „чл. 45, ал. 10“
се заменят с „чл. 45, ал. 11“.
§ 6. В чл. 8, ал. 1 думите „чл. 20 от Наредбата за условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията за реда за работа на
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Комисията по Позитивния лекарствен списък,
приета с ПМС № 311 от 2007 г. (обн., ДВ,
бр. 110 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2009 г.)“ се
заменят с „чл. 50 от Наредбата за регулиране
и регистриране на цените на лекарствените
продукти, условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствените продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на
Комисията по цени и реимбурсиране, приета с
ПМС № 340 от 2011 г. (ДВ, бр. 100 от 2011 г.)“.
§ 7. В чл. 10, ал. 3 думите „чл. 20 от Наредбата за условията, правилата и критериите
за включване, промени и/или изключване на
лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията за реда за работа
на Комисията по Позитивния лекарствен
списък“ се заменят с „чл. 50 от Наредбата
за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, условията, правилата
и критериите за включване, промени и/или
изключване на лекарствените продукти от
Позитивния лекарствен списък и условията
и реда за работа на Комисията по цени и
реимбурсиране“.
§ 8. В чл. 20 ал. 1 се изменя така:
„(1) На основание чл. 45, ал. 10 ЗЗО НЗОК
договаря отстъпки от стойността, която заплаща за лекарствени продукти, включени в
ПЛС по чл. 262, ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ.“
§ 9. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. Националната здравноосигурителна каса заплаща на лицата по чл. 7, ал. 1
намалената с договорената отстъпка стойност
на лекарствените продукти.“
§ 10. Създава се чл. 23:
„Чл. 23. (1) Националната здравноосигурителна каса публикува на интернет страницата
си съобщение, че е договорена отстъпка от
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стойността на определен лекарствен продукт,
без да посочва размера на тази отстъпка.
(2) Всеки търговец на едро може да подаде уведомление чрез притежателя на разрешението за употреба в НЗОК, че желае
да разпространява лекарствени продукти с
договорените отстъпки.
(3) В тридневен срок от постъпване на
уведомлението по ал. 2 НЗОК дефинира код
на търговец на едро.“
§ 11. В § 8 от преходните и заключителните
разпоредби думите „ал. 8“ се заменят с ,,ал. 9‘‘.
§ 12. Навсякъде в текста думите „Комисия
по Позитивния лекарствен списък“ се заменят с „Комисия по цени и реимбурсиране“.
Преходни разпоредби
§ 13. (1) За срок една година от влизане в
сила на наредбата лекарствените продукти за
домашно лечение на злокачествени заболявания се заплащат по реда и при условията на
тази наредба на стойност, намалена с договорените отстъпки по реда на приложение № 10
от Наредба № 40 от 2004 г. за определяне на
основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.
(2) Намалените с отстъпки стойности на
лекарствените продукти по ал. 1 се заплащат
на лицата по чл. 7, ал. 1 на основание договор,
сключен между НЗОК и притежателите на
разрешение за употреба или техните упълномощени представители.
§ 14. Първият шестмесечен период по чл. 4а,
ал. 2 започва да тече от влизане в сила на
тази наредба.
Министър:
Десислава Атанасова
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО,
МЛАДЕЖТА И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-69
от 14 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на Частна полудневна детска градина „101-защо“ – София,
изменям Заповед № РД-14-152 от 4.11.2003 г. (ДВ,
бр. 101 от 2003 г.), както следва:
Думите: „ЕТ „Дани – Март – Марин Маринов“,
съдебна регистрация – решение № 1 от 13.07.1999 г.
и решение № 2 от 9.09.2003 г. по ф. д. № 4357/90 на
Софийския градски съд, идентификационен код по
БУЛСТАТ – 040153242“, се заменят с „Дани – Партнърс“ – ЕООД, ЕИК – 202029757“.

6151

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-70
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на „Уелски образователен център“ – ЕООД, представлявано от Константин Николов Бобчев, ЕИК
201799018, със седалище и адрес на управление
София 1138, район „Панчарево“, ул. Златна ябълка
1, да открие Частна целодневна детска градина
„Вълшебен свят“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина
се организират и провеждат по утвърдена програма
в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Вълшебен свят“ – София, е: София,
район „Панчарево“, ул. Златна ябълка 1, кв. 3, УПИ
І-321, 520, кв. 22, м. Детски град, с. Панчарево.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Панчарево“,
ул. Златна ябълка 1, кв. 3, УПИ І-321, 520, кв. 22,
м. Детски град, с. Панчарево.
5. Детската градина се управлява и представлява
от Стоянка Станчева Ненкова.

6152

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-71
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на Златка Христова Дянкова с адрес Стара Загора,
ул. Георги Апостолов 16, ап. 14, да открие Частна
прогимназия „Траяна“ – Стара Загора.
1. Училището има право да организира и
провежда обучение в дневна форма по утвърден
учебен план за прогимназиална степен на основно
образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частна прогимназия
„Траяна“ – Стара Загора, е: Стара Загора, ул. Ангел
Кънчев 82 – запад, ІV етаж на ІХ ОУ „Веселин
Ханчев“.
4. Обучението се провежда на адрес: Стара
Загора, ул. Ангел Кънчев 82 – запад, ІV етаж на
ІХ ОУ „Веселин Ханчев“.
5. Училището се управлява и представлява от
Златка Христова Дянкова.

6153

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-72
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
детски градини и училища във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на Частно
средно общообразователно училище „Петко Р. Славейков“ – София, изменям Заповед № РД-14-126 от
8.08.2005 г. (ДВ, бр. 69 от 2005 г.), изм. и допълнена
със Заповед № РД-14-09 от 2.02.2007 г. (ДВ, бр. 19
от 2007 г.), изм. и допълнена със Заповед № РД14-49 от 21.04.2007 г. (ДВ, бр. 38 от 2007 г.), изм. и
допълнена със Заповед № РД-14-79 от 03.08.2011 г.
(ДВ, бр. 64 от 2011 г.), както следва:
Изречението: „Училището се управлява и
представлява от Блага Бориславова Попова.“ се
заменя с „Училището се управлява и представлява
от Евелина Кирилова Николова.“

6154

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-73
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната
просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с чл. 20,
т. 4 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване,
преобразуване, промени и закриване на частни
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детски градини и училища във връзка с молба от
лицето, получило разрешение за откриване на Частна
езикова гимназия „Проф. Иван Апостолов“ – София,
преобразувам Частна езикова гимназия „Проф.
Иван Апостолов“ – София, открита със Заповед
№ РД-14-21 от 8.06.1993 г. (ДВ, бр. 52 от 1993 г.),
изм. със Заповед № РД-14-97 от 13.08.1996 г. (ДВ,
бр. 77 от 1996 г.), изм. със Заповед № РД-14-06 от
12.06.1997 г. (ДВ, бр. 53 от 1997 г.), изм. със Заповед
№ РД-14-07 от 3.02.1999 г. (ДВ, бр. 16 от 1999 г.),
изм. със Заповед № РД-14-151 от 10.06.2000 г. (ДВ,
бр. 59 от 2000 г.), изм. със Заповед № РД-14-129 от
12.08.2005 г. (ДВ, бр. 71 от 2005 г.) на министъра
на образованието, младежта и науката, в Частно
средно общообразователно училище „Проф. Иван
Апостолов“ – София.
Училището има право да издава удостоверение за завършен клас, свидетелство за основно
образование, удостоверение за завършено средно
образование, диплома за средно образование.
Официалният адрес на училището и адресът,
на който се провежда обучението, е: София, ул.
Яков Крайков 16, в сградата на 19 СОУ „Елин
Пелин“, етаж І.
Училището се управлява и представлява от
Лиляна Костова Муховска.
Министър:
С. Игнатов
6155

просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на ЕТ „Геренска“, представлявано от Александра
Бориславова Геренска, ЕИК 200719179, със седалище и адрес на управление София 1618, район
„Витоша“, ул. Прохлада 10, да открие Частна
детска градина „Българанче“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската градина се организират и провеждат по утвърдена
програма в съответствие с държавното образователно изискване за предучилищно възпитание и
подготовка.
2. Детската градина има право да издава
удостоверение за завършена подготвителна група.
3. Официалният адрес на Частна детска градина
„Българанче“ – София, е: София, район „Витоша“,
ул. Прохлада 10, кв. 3, УПИ ХVІІІ-356, кв. 184Е,
по плана на ж.к. Гърдова глава.
4. Възпитанието и обучението на децата се
провеждат на адрес: София, район „Витоша“, ул.
Прохлада 10, кв. 3, УПИ ХVІІІ-356, кв. 184Е, по
плана на ж.к. Гърдова глава.
5. Детската градина се управлява и представлява от Марияна Иванова Пепелджийска.

ЗАПОВЕД № РД-14-74
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
просвета и чл. 17 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразуване, промени и закриване
на частни детски градини и училища разрешавам
на Фондация „Езиков свят“, представлявана от
Жоро Светославов Николов, ЕИК 121802524, със
седалище и адрес на управление София, ж. к.
Сердика, бл. 16А, вх. А, ап. 7, да открие Частно
основно училище „Езиков свят“ – София.
1. Училището има право да организира и провежда обучение в дневна форма по утвърден учебен
план за основната степен на образование.
2. Училището има право да издава удостоверение за завършен клас и свидетелство за завършено
основно образование.
3. Официалният адрес на Частно основно
училище „Езиков свят“ – София, е: София, район
„Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 82,
І етаж.
4. Обучението се провежда на адрес: София,
район „Възраждане“, бул. Александър Стамболийски 82, І етаж.
5. Училището се управлява и представлява от
Василка Георгиева Николова.
Министър:
С. Игнатов
6156

ЗАПОВЕД № РД-14-76
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община Горна Оряховица, Решение № 128
по протокол № 9 от 29.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Горна Оряховица, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Велико
Търново, и становище на експертната комисия,
назначена със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г.,
изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно
определения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес закривам ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Крушето, община
Горна Оряховица, област Велико Търново, при
следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Горна Оряховица.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Крушето, община Горна Оряховица,
област Велико Търново, да се пренасочат към
ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поликраище,
община Горна Оряховица, област Велико Търново,
при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Крушето,
община Горна Оряховица, област Велико Търново,
да се съхранява в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Поликраище, община Горна Оряховица,
област Велико Търново.

ЗАПОВЕД № РД-14-75
от 15 юни 2012 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за народната
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Министър:
С. Игнатов
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На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и
да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
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Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-77
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на Община Исперих, Решение № 52 (т. 1)
по протокол № 11 от 18.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Исперих, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам ОУ
„Христо Ботев“ – с. Свещари, община Исперих,
област Разград, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Исперих.
3. Учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Свещари, община Исперих, област Разград, да се
пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих,
община Исперих, област Разград, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от ОУ „Христо Ботев“ – с. Свещари, община
Исперих, област Разград, да се съхранява в ОУ
„Христо Ботев“ – гр. Исперих, община Исперих,
област Разград.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и
да бъдат предадени в Централния държавен архив.
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Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
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ЗАПОВЕД №-РД-14-78
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и ал. 4 ППЗНП по мотивирано предложение на
кмета на Община Исперих, Решение № 52 (т. 2)
по протокол № 11 от 18.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Исперих, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Лъвино, община
Исперих, област Разград, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Исперих.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Лъвино, община Исперих, област Разград,
да се пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – гр.
Исперих, община Исперих, област Разград, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Лъвино,
община Исперих, област Разград, да се съхранява
в ОУ „Христо Ботев“ – гр. Исперих, община Исперих, област Разград.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и
да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
6189
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ЗАПОВЕД № РД-14-79
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на
община Исперих, Решение № 52 (т. 3) по протокол
№ 11 от 18.04.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Исперих, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Разград, и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № РД09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със
Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра
на образованието, младежта и науката, поради
намаляване броя на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на
нормативно определения минимум и осигуряване
на качествен образователно-възпитателен процес,
считано от 01.09.2012 г. закривам ОУ „Кирил и
Методий“ – с. Йонково, община Исперих, област
Разград, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Исперих.
3. Учениците от ОУ „Кирил и Методий“ – с.
Йонково, община Исперих, област Разград, да се
пренасочат към ОУ „Христо Ботев“ – с. Лудогорци,
община Исперих, област Разград, при условията
на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Кирил и Методий“ – с. Йонково, община
Исперих, област Разград, да се съхранява в ОУ
„Христо Ботев“ – с. Лудогорци, община Исперих,
област Разград.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и
да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

6190

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-80
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Община Етрополе, Решение № 105 по протокол
№ 1 от 10.05.2012 г. на Общинския съвет – гр.
Етрополе, становище от Регионалния инспекторат
по образованието – Софийска област, и становище
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на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 15.09.2012 г. закривам ОУ
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брусен, община
Етрополе, Софийска област, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Етрополе.
3. Учениците от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брусен, община Етрополе, Софийска
област, да се пренасочат към СОУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, община Етрополе, Софийска
област, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с. Брусен, община Етрополе, Софийска област, да се съхранява
в СОУ „Христо Ясенов“ – гр. Етрополе, община
Етрополе, Софийска област.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда на
Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на
документите в учрежденските архиви на държавните
и общинските институции (ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и
да бъдат предадени в Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

6191

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-86
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета
на Столична община, Решение № 207 по протокол
№ 15 от 26.04.2012 г. на Столичния общински съвет,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – София-град, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради липса на
ученици в гимназиалния етап и привеждане статута
на училището в съответствие с изискванията на
чл. 26, ал. 1, т. 3 ЗНП, според който в основните
училища се обучават ученици от І до VІІІ клас, пре-
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образувам 145 СОУ „Симеон Радев“ – София, в 145
ОУ „Симеон Радев“ – гр. София, район „Младост“,
област София-град, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на 145 СОУ „Симеон Радев“ – гр.
София, район „Младост“, област София-град, ще
продължи да се ползва от преобразуваното училище.
3. Задължителната документация на учениците
от ІХ до ХІІ клас на 145 СОУ „Симеон Радев“ – гр.
София, район „Младост“, област София-град, да се
съхранява в 81 СОУ „Виктор Юго“ – гр. София,
район „Младост“, област София-град.
4. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

6197

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-87
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2
и 3 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на Община Стара Загора, Решение № 148 по
протокол № 7 от 29.03.2012 г. на Общинския съвет – гр. Стара Загора, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Стара Загора, и
становище на експертната комисия, назначена със
Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и
допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г.
на министъра на образованието, младежта и науката, поради необходимостта от оптимизиране
на училищната мрежа на общината в резултат на
тенденция от намаляване броя на подлежащите на
задължително обучение и наличието на паралелки
под нормативно определения минимум считано от
1.09.2012 г. преобразувам Х ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – Стара Загора, и ІХ ОУ „Веселин
Ханчев“ – Стара Загора, в ІХ ОУ „Веселин Ханчев“ – Стара Загора, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на Х ОУ „Св. св. Кирил и
Методий“ – Стара Загора, е общинска собственост
и се разпределя със заповед на кмета на Община
Стара Загора.
3. Задължителната документация на Х ОУ „Св.
св. Кирил и Методий“ – Стара Загора, и ІХ ОУ
„Веселин Ханчев“ – Стара Загора, да се съхранява
в преобразуваното училище.
4. Учениците от Х ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – Стара Загора, и ІХ ОУ „Веселин Ханчев“ – Стара Загора, ще продължат да се обучават
в преобразуваното ІХ ОУ „Веселин Ханчев“ – Стара
Загора.
5. Фондът от учебници да се съхранява в преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

6198

Министър:
С. Игнатов
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ЗАПОВЕД № РД-14-88
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12, ал. 2 и
4 ППЗНП по мотивирано предложение на кмета на
Община Свиленград, Решение № 168 по протокол
от 26.04.2012 г. на Общинския съвет – Свиленград,
становище от Регионалния инспекторат по образованието – Хасково, и становище на експертната
комисия, назначена със Заповед № РД-09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед
№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, поради намаляване броя на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на
нормативно определения минимум и осигуряване
на качествен образователно-възпитателен процес,
закривам НУ „Капитан Андреево“ – с. Капитан
Андреево, община Свиленград, област Хасково,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Свиленград.
3. Учениците от НУ „Капитан Андреево“ – с.
Капитан Андреево, община Свиленград, област
Хасково, да се пренасочат към ОУ „Иван Вазов“ – Свиленград, община Свиленград, област
Хасково, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците от НУ „Капитан Андреево“ – с. Капитан
Андреево, община Свиленград, област Хасково,
да се съхранява в ОУ „Иван Вазов“ – Свиленград,
община Свиленград, област Хасково.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6199

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-89
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 3 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Криводол, Решение № 98
по протокол № 9 от 27.04.2012 г. на Общинския

С Т Р.

128

ДЪРЖАВЕН

съвет – гр. Криводол, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Враца, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя на
учениците, водещо до наличието на паралелки
под нормативно определения минимум и необходимостта от оптимизиране на училищната
мрежа на общината, считано от 15.09.2012 г.
преобразувам НУ „Васил Левски“ – с. Пудрия,
и Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Краводер, в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Краводер, община Криводол, област Враца, при
следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 123 и чл. 328, ал. 1, т. 2 КТ.
2. Имуществото на НУ „Васил Левски“ – с.
Пудрия, община Криводол, област Враца, е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на община Криводол.
3. Задължителната документация на НУ
„Васил Левски“ – с. Пудрия, и Прогимназия
„Св. св. Кирил и Методий“ – с. Краводер, да се
съхранява в преобразуваното ОУ „Св. св. Кирил
и Методий“ – с. Краводер, община Криводол,
област Враца.
4. Учениците от НУ „Васил Левски“ – с. Пудрия, и Прогимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Краводер, ще продължат да се обучават в пре
образуваното ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ – с.
Краводер, община Криводол, област Враца.
5. Фондът от учебници да се съхранява в
преобразуваното училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6200

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-90
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на заместник-кмета на Община Хитрино (съгласно Заповед № 1019 от 15.11.2011 г. на кмета на
Община Хитрино), Решение № 33 по протокол
№ 3 от 24.04.2012 г. на Общинския съвет – с.
Хитрино, становище от Регионалния инспекторат по образованието – Шумен, и становище
на експертната комисия, назначена със Заповед
№ РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на
министъра на образованието, младежта и науката,
поради намаляване броя на учениците, довело
до невъзможност за формиране на паралелки в
рамките на нормативно определения минимум и
осигуряване на качествен образователно-възпитателен процес, считано от 1.09.2012 г. закривам
ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с. Развигорово,
община Хитрино, област Шумен, при следните
условия:
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1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Хитрино.
3. Учениците от ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с.
Развигорово, община Хитрино, област Шумен, да
се пренасочат към СОУ „Д-р Петър Берон“ – с.
Хитрино, община Хитрино, област Шумен, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Тодор Генчев Влайков“ – с. Развигорово,
община Хитрино, област Шумен, да се съхранява
в СОУ „Д-р Петър Берон“ – с. Хитрино, община
Хитрино, област Шумен.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6201

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-91
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Джебел, Решение № 41
по протокол № 5 от 26.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Джебел, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Кърджали, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501 от
19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно
определения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес, закривам
ОУ „Васил Левски“ – с. Ген. Гешево, община
Джебел, област Кърджали, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Джебел.
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3. Учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Ген.
Гешево, община Джебел, област Кърджали,
да се пренасочат към ОУ „Васил Левски“ – с.
Устрен, община Джебел, област Кърджали, при
условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Васил Левски“ – с. Ген. Гешево, община
Джебел, област Кърджали, да се съхранява в ОУ
„Васил Левски“ – с. Устрен, община Джебел,
област Кърджали.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6202

Министър:
С. Игнатов

ЗАПОВЕД № РД-14-92
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Белово, Решение № 105 по
протокол № 13 от 27.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Белово, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието, младежта и науката, поради намаляване
броя на учениците, довело до невъзможност за
формиране на паралелки в рамките на нормативно определения минимум и осигуряване на
качествен образователно-възпитателен процес,
считано от 1.09.2012 г. закривам ОУ „Св. Кл.
Охридски“ – с. Момина клисура, община Белово,
област Пазарджик, при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Белово.
3. Учениците от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с.
Момина клисура, Община Белово, област Пазарджик, да се пренасочат към СОУ „Александър
Иванов Чапай“ – гр. Белово, община Белово,
област Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
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4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Св. Кл. Охридски“ – с. Момина клисура,
община Белово, област Пазарджик, да се съхранява
в СОУ „Александър Иванов Чапай“ – гр. Белово,
община Белово, област Пазарджик.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище със срок постоянен, да бъдат обработени по
реда на Наредбата за реда за организирането,
обработването, експертизата, съхраняването и
използването на документите в учрежденските
архиви на държавните и общинските институции
(ДВ, бр. 17 от 2009 г.) и да бъдат предадени в
Централния държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение на закритото училище да се съхраняват
до изтичане на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.
Министър:
С. Игнатов
6203
ЗАПОВЕД № РД-14-93
от 18 юни 2012 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП и чл. 12,
ал. 2 и 4 ППЗНП по мотивирано предложение
на кмета на Община Пазарджик, Решение № 67
по протокол № 4 от 28.03.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Пазарджик, становище от Регионалния
инспекторат по образованието – Пазарджик, и
становище на експертната комисия, назначена
със Заповед № РД-09-448 от 20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед № РД-09-1501
от 19.10.2011 г. на министъра на образованието,
младежта и науката, поради намаляване броя
на учениците, довело до невъзможност за формиране на паралелки в рамките на нормативно
определения минимум и осигуряване на качествен
образователно-възпитателен процес, считано от
15.09.2012 г. закривам ОУ „Васил Левски“ – с.
Црънча, община Пазарджик, област Пазарджик,
при следните условия:
1. Трудовите правоотношения да бъдат уредени
при условията на чл. 328, ал. 1, т. 1 КТ.
2. Имуществото на закритото училище е общинска собственост и се разпределя със заповед
на кмета на Община Пазарджик.
3. Учениците от ОУ „Васил Левски“ – с. Црънча, Община Пазарджик, област Пазарджик, да се
пренасочат към ОУ „Константин Величков“ – с.
Паталеница, Община Пазарджик, област Пазарджик, при условията на чл. 9 ЗНП.
4. Задължителната документация на учениците
от ОУ „Васил Левски“ – с. Црънча, община Па-
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зарджик, област Пазарджик, да се съхранява в ОУ
„Константин Величков“ – с. Паталеница, община
Пазарджик, област Пазарджик.
На основание чл. 51, ал. 1 от Закона за Националния архивен фонд документите, обект на
Националния архивен фонд, които са описани в
номенклатурата на делата на закритото училище
със срок постоянен, да бъдат обработени по реда
на Наредбата за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на
държавните и общинските институции (ДВ, бр. 17
от 2009 г.) и да бъдат предадени в Централния
държавен архив.
Документите с дългосрочно справочно значение
на закритото училище да се съхраняват до изтичане
на определените им срокове в приемащото училище.
5. Фондът от учебници да се съхранява в училището, което приема учениците на закритото
училище.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ пред
Върховния административен съд.

6204

Министър:
С. Игнатов

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА,
ЕНЕРГЕТИКАТА И ТУРИЗМА
РАЗРЕШЕНИЕ № 231
от 7 май 2012 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Делчевото-2“, разположена на
територията на община Асеновград, област Пловдив
На основание чл. 5, т. 1 във връзка с чл. 39,
ал. 1, т. 3 на Закона за подземните богатства и
Протоколно решение № 23 от протокол № 12 от
28.03.2012 г. на Министерския съвет разрешавам
на „Запрянови-03“ – ООД, Асеновград, титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
115816551, със седалище и адрес на управление
Асеновград 4230, област Пловдив, ул. Васил Левски
5, ет. 2, ап. 5, да извърши за своя сметка проучване
на неметални полезни изкопаеми – индустриални
минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2
от Закона за подземните богатства, в площ „Делчевото-2“, разположена в землищата на с. Горнослав
и с. Червен, община Асеновград, област Пловдив,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,375 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Делчевото-2“
Координатна система 1970 г.
№
1.

X (m)
4519500

Y (m)
8632500

2.

4519500

8633500

3.

4519000

8633000

4.

4519000

8632500

6128
РАЗРЕШЕНИЕ № 232
от 7 май 2012 г.
за проучване на строителни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона
за подземните богатства, в площ „Бостанчето“,
разположена на територията на община Добрич,
област Добрич, и община Аксаково, област Варна
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за
подземните богатства и § 105, ал. 2 от преходните и
заключителните разпоредби на Закона за изменение
и допълнение на Закона за подземните богатства
(ДВ, бр. 100 от 2010 г.) и Протоколно решение
№ 25 от протокол № 13 от 04.04.2012 г. на Министерския съвет разрешавам на „Краниум“ – ЕООД,
Димитровград, титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 126672223, със седалище и
адрес на управление – Димитровград, област Хасково, бул. Георги Сава Раковски 49, вх. Г, ап. 14, да
извърши за своя сметка проучване на строителни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 5 от Закона за подземните богатства, в площ
„Бостанчето“, разположена на територията на община Добрич, област Добрич, и община Аксаково,
област Варна, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 1 година.
2. Размерът на площта е 0,44 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
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6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

ВЕСТНИК
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5. Видовете и обемите на работите по проучване и добивът за технологични изпитания са
определени в работна програма, неразделна част
от договора за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Бостанчето“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4710450

9627050

2.

4711115

9627000

3.

4711345

9627415

4.

4711115

Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Дълбоки дол“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

9627980

1.

4715000

8541390

2.

4715000

8546000

5.

4710741

9627844

6.

4710930

9627500

6129
РАЗРЕШЕНИЕ № 233
от 7 май 2012 г.
за проучване на неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните
богатства, в площ „Дълбоки дол“, разположена
в землищата на с. Буковец, с. Върбица и с. Тлачане, община Бяла Слатина, и с. Вировско и
с. Голямо Пещене, община Враца, и с. Борован и
с. Нивянин, община Борован, област Враца
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и Протоколно решение
№ 26 от протокол № 13 от 4.04.2012 г. на Министерския съвет разрешавам на „Симекс“ – ЕООД,
гр. Криводол – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 106577999, със седалище и
адрес на управление гр. Криводол – 3060, област
Враца, да извърши за своя сметка проучване на
неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от
Закона за подземните богатства, в площ „Дълбоки
дол“, разположена в землищата на с. Буковец,
с. Върбица и с. Тлачане, община Бяла Слатина, и
с. Вировско и с. Голямо Пещене, община Враца, и
с. Борован и с. Нивянин, община Борован, област
Враца, при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 39,7 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.

Y (m)

3.

4713000

8548000

4.

4713000

8549000

5.

4708000

8549000

6.

4708000

8543000

7.

4710000

8543000

8.

4711000

8542000

9.

4711000

8544000

10.

4711500

8544000

11.

4713000

8542500

6130
РАЗРЕШЕНИЕ № 234
от 7 май 2012 г.
за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от
Закона за подземните богатства, в площ „Заселе“, разположена в землищата на с. Заноге и
с. Заселе, община Своге, Софийска област
На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона за подземните богатства и § 105, ал. 2 от
преходните и заключителните разпоредби към
Закона за изменение и допълнение на Закона
за подземните богатства (ДВ, бр. 100 от 2010 г.)
и Протоколно решение № 20 от протокол № 13
от 4.04.2012 г. на Министерския съвет разрешавам на „Булстоун“ – ООД, София – титуляр на
разрешението, дружество, вписано в търговския
регистър на Агенцията по вписванията под ЕИК
175005311, със седалище и адрес на управление
София, ул. Иван Денкоглу 36, ет. 1, да извърши
за своя сметка проучване на скалнооблицовъчни
материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1,
т. 6 от Закона за подземните богатства, в площ
„Заселе“, разположена в землищата на с. Заноге
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и с. Заселе, община Своге, Софийска област, при
следните условия:
1. Срокът на разрешението е 18 месеца.
2. Размерът на площта е 2,870 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността проучване, както правата и задълженията на титуляря
се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на работите по проучване
и добивът за технологични изпитания са определени
в работна програма, неразделна част от договора
за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3
Координатен регистър на граничните точки,
описващи площ „Заселе“
Координатна система 1970 г.
№

X (m)

Y (m)

1.

4644998

8497592

2.

4644995

8498750

3.

4644898

8498845

4.

4644155

8500036

5.

4644008

8500087

6.

4643974

8500213

7.

4644111

8500887

8.

4644992

8500753

9.

4644997

8501114

10.

4644451

8501207

11.

4644305

8501441

12.

4643787

8501529
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РАЗРЕШЕНИЕ № 250
от 29 май 2012 г.

за проучване на скалнооблицовъчни материали – подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6
от Закона за подземните богатства, в площ
„Лозинките“, разположена в землищата на с.
Планинец и с. Соколенци, община Ивайловград,
област Хасково

На основание чл. 53, ал. 4 във връзка с чл. 7,
ал. 2, т. 7, чл. 39, ал. 1, т. 3, чл. 5, т. 1 на Закона
за подземните богатства и Протоколно решение
по т. 16 от протокол № 18 от заседанието на Министерския съвет на 9 май 2012 г. разрешавам на
„Гнайс – Планинец“ – ООД, с. Планинец, община
Ивайловград – титуляр на разрешението, дружество,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията под ЕИК 201269079, със седалище и
адрес на управление с. Планинец, община Ивайловград, ул. Първа 2, да извърши за своя сметка
проучване на скалнооблицовъчни материали –
подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона
за подземните богатства, в площ „Лозинките“,
разположена в землищата на с. Планинец и с. Соколенци, община Ивайловград, област Хасково,
при следните условия:
1. Срокът на разрешението е 2 години.
2. Размерът на площта е 0,85 кв. км.
3. Границите на площта са определени с координати на граничните точки съгласно приложението.
4. Условията за осъществяване на дейността
по проучване, както правата и задълженията на
титуляря се определят в договора за проучване.
5. Видовете и обемите на геологопроучвателните
работи, както и добивът за технологични изпитания
се определят в работната програма и в договора
за проучване.
6. Разрешението може да бъде обжалвано пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“.
7. Разрешението влиза в сила от датата на влизане в сила на договора за проучване с титуляря.
8. Контролът по изпълнението на разрешението
и на сключения договор се осъществява от министъра на икономиката, енергетиката и туризма.
Министър:
Д. Добрев
Приложение
към т. 3

13.

4643782

8499978

14.

4643091

8499964

15.

4643286

8499764

16.

4643220

8499438

17.

4643295

8498771

18.

4643453

8498811

№

X [m]

Y [m]

19.

4643890

8499472

1.

4530000

9457880

20.

4644062

8499120

2.

4529400

9458535

21.

4644403

8498627

3.

4528910

9458540

22.

4644388

8497739

4.

4528790

9457980

23.

4644495

8497502

5.

4529530

9457500

24.

4644880

8497500

6.

4530000

9457500

6131

Координатен регистър на граничните точки,
определящи границите на площ „Лозинките“
Координатна система 1970 г.
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ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 310
от 16 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, чл. 4, ал. 4 и чл. 6,
ал. 2 ЗПСК Общинският съвет – Асеновград, реши:
1. Закрива процедура за приватизация на обектите – частна общинска собственост, както следва:
1.1. поземлен имот № 502.055 по кадастрална
карта на с. Тополово (УПИ VІ – спортни нужди, кв.
49 по плана на с. Тополово) с площ 1748 кв. м и
построената в него в груб вид масивна двуетажна
сграда – АЧОС № 845 от 17.06.2002 г.;
1.2. поземлен имот с кадастрален № 51830.501.449
с площ 534 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за
друг обществен обект, комплекс, и построени в
него масивни стопански едноетажни сгради 01 – 184
кв. м, 02 – 49 кв. м и 03 – 10 кв. м, по кадастралната карта на с. Новаково, идентичен с УПИ
III – фурна, кв. 27 по ПУП на с. Новаково – АЧОС
№ 766 от 29.01.2002 г.;
1.3. поземлен имот с кадастрален № 32341.37.7
по кадастралната карта на с. Избегли, целият
с площ 303 кв. м, трайно предназначение урбанизирана територия, начин на трайно ползване:
стопански дворове, ведно с построената в имота
сграда за битови услуги – бивша баня, с кадастрален
№ 32341.37.7.1, на 1 етаж със ЗП по кадастрален
регистър 92 кв. м – АЧОС № 1331 от 26.06.2006 г.;
1.4. незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.367 по кадастралната карта на
с. Патриарх Евтимово с площ 1230 кв. м, трайно
предназначение – урбанизирана територия, начин
на трайно ползване за друг обществен обект, комплекс, идентичен с УПИ ІV – стопанска дейност,
кв. 47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово, актуван
с АЧОС № 397 от 17.05.1999 г.;
1.5. незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.385 по кадастралната карта на
с. Патриарх Евтимово с площ 2074 кв. м, трайно
предназначение – урбанизирана територия, начин
на трайно ползване – за друг обществен обект,
комплекс, идентичен с УПИ V – стопанска дейност,
кв. 47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово, актуван
с АЧОС № 398 от 17.05.1999 г.;
1.6. незастроен поземлен имот с кадастрален № 55590.111.386 по кадастралната карта на
с. Патриарх Евтимово с площ 2122 кв. м, трайно
предназначение – урбанизирана територия, начин
на трайно ползване – за друг обществен обект,
комплекс, идентичен с УПИ VІ – стопанска дейност,
кв. 47 по ПУП на с. Патриарх Евтимово, актуван
с АЧОС № 399 от 17.05.1999 г.;
1.7. поземлен имот с кадастрален № 00702.535.118
по кадастралната карта на Асеновград с площ
602 кв. м, трайно предназначение – урбанизирана
територия, начин на трайно ползване – за друг вид
производствен, складов обект, идентичен с УПИ
VІІ – стопанска дейност, кв. 5 – стопански двор, по
ПУП на Асеновград – АЧОС № 182 от 9.07.1998 г.;
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1.8. поземлен имот с кадастрален № 00702.535.40
по кадастралната карта на Асеновград с площ 736
кв. м, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид
производствен, складов обект, идентичен с УПИ
ІІІ – стопанска дейност, кв. 5 – стопански двор, по
ПУП на Асеновград – АЧОС № 179 от 9.07.1998 г.;
1.9. поземлен имот с кадастрален № 00702.535.41
по кадастралната карта на Асеновград с площ 653
кв. м, трайно предназначение – урбанизирана територия, начин на трайно ползване – за друг вид
производствен, складов обект, идентичен с УПИ
VІ – стопанска дейност, кв. 5 – стопански двор, по
ПУП на Асеновград, АЧОС № 181 от 9.07.1998 г.;
1.10. магазин (незавършено строителство)
с. Горнослав;
1.11. парова централа в блок „Ехо“ – Асеновград;
1.12. склад – с. Три могили;
1.13. техническа работилница в с. Новаково;
1.14. училище в с. Патриарх Евтимово;
1.15. училище в с. Орешец;
1.16. поземлен имот № 00702.530.239 по КК на
Асеновград с площ 279 кв.м.
2. Възлага на кмета на общината да предприеме
всички необходими действия по т. 1.
Председател:
Св. Шуманов
5945

ОБЩИНА БЕЛИЦА
РЕШЕНИЕ № 43
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване и отреждане за обект „Водохващане за МВЕЦ“ в имот с
идентификатор ПИ 03504.1.966 (проектен), землище
на гр. Белица, община Белица.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
5833
РЕШЕНИЕ № 44
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Белица, реши:
Одобрява ПУП – план за застрояване и регулация за имот № 03504.237.39, м. Трънето, по
кадастралната карта на гр. Белица, одобрена със
Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г. на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър – София, за
обект: „Автосервиз, кафе-аперитив и офиси“.
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На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Белица до Административния съд – Благоевград.
Председател:
Х. Юруков
5834

ОБЩИНА ВАРНА
РЕШЕНИЕ № 362-13
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, чл. 21, ал. 1 и 7 ЗОС
по предложение на кмета на Община Варна с изх.
№ АГУ-12-1000/37 от 20.03.2012 г. Общинският
съвет – гр. Варна, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
и работен устройствен план (РУП) за УПИ ІІ1023,422,617,1022 „за училище“ в кв. 38 по плана
на 8 м.р. – Варна.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
Община Варна до Административния съд – Варна.
Председател:
Н. Апостолов
5991

ОБЩИНА ВРАЦА
РЕШЕНИЕ № 161
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план (план за
регулация и застрояване на кариера за добив на
мергел) за промяна предназначението на земеделска земя за обект „Кариера за мергел на „Холсим
България“ – АД, в УПИ І, масиви 19 и 20 в местностите Требежината и Гюрови кории, землище
на с. Бели Извор“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
5907
РЕШЕНИЕ № 162
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническа инфраструктура)
„Нов експлоатационен сондаж Е72 и шлейф“ през
местностите Росеньо и Джурковец в землището
на с. Чирен.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
Председател:
П. Аврамова
5908
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РЕШЕНИЕ № 163
от 22 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Враца, реши:
Одобрява подробен устройствен план (парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура и специализирани схеми) „Подземна
тръбна мрежа за оптична свързаност на „Михайлов
ТВ“ – ООД, на територията на област Враца – етап
с. Лиляче – с .Чирен – с. Мраморен – с. Баница“.
Решението може да бъде обжалвано чрез Община Враца пред Административния съд – Враца,
в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.

5909

Председател:
П. Аврамова

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 163
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Горна Оряховица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура на обект: „Водопровод, захранващ
петролна база „Поликраище“ от шахтов кладенец
в с. Първомайци“, както следва: трасе на външен
водопровод от шахтов кладенец в с. Първомайци
по улица с о.т. 102 – о.т. 43, улица с о.т .43 – о.т.
44, улица с о.т. 44 – о.т. 10, улица с о.т. 44 – о.т. 4
по подробния устройствен план на с. Първомайци,
общински път между масиви 111, 112 и 109, канал
между масиви 108 и 109 и през поземлен имот № 64
по картата на възстановената собственост за землището на с. Първомайци до поземлен имот № 67 по
картата на възстановената собственост за землището
на с. Първомайци, община Горна Оряховица.
Проектът се намира на разположение в сградата
на общината, пл. Георги Измирлиев 5, стая 215, ет. 2.
На основание чл. 215, ал. 4 във връзка с чл. 156а
ЗУТ в 15-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ решението подлежи на обжалване чрез
Община Горна Оряховица до Административния
съд – Велико Търново.

5959

Председател:
Д. Костадинов

ОБЩИНА ГР. ДОБРИЧ
РЕШЕНИЕ № 8-13
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл.129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Добрич, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване за имот № 72624.352.26 в землището на
гр. Добрич, за промяна предназначението на имота
за „Площ за заравяне на странични животински
продукти и продукти, получени от тях, на специфично
рискови материали, извън обектите, регистрирани
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в Областната дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ), и загробване на птици при наличие на
птичи грип“, с ограничителни линии, обозначаващи
зоната за разполагане на загробните ями на 5 м
от „дъното“ и от страничните граници на имота.

5865

За председател:
Д. Димитрова

ОБЩИНА ГР. ЕЛЕНА
РЕШЕНИЕ № 27
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 5, ал. 2,
т. 6 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9, ЕИК 814189444,
представляваща недвижим имот в гр. Елена, ул.
Стоян Михайловски 36, а именно: обособен обект
от сграда „Автогара“ – „Колонада изток“, с площ
114,90 кв.м, заедно със 7,2680 % идеални части от
общите части на сградата, от правото на строеж
и 7,2680 % идеални части от земята, равняващи
се на 71 кв. м, при граници: север – улица, изток – улица, юг – перон на автогара, запад – обособен обект „Автогара“, разположена в източната
част на втори етаж в триетажна сграда – автогара,
построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена,
при граници на целия УПИ: наследници на Илия
Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две
страни улица, който имот е актуван с АОС № 244
от 12.07.2000 г., вписан в службата по вписванията
на 28.02.2005 г. под № 13, том ІІ.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на горепосочения обект чрез процедура
на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

5747

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 28
от 13 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8 и чл. 4, ал. 4 ЗПСК, чл. 5, ал. 2,
т. 6 от Наредбата за възлагане извършването на
дейности, свързани с подготовката за приватизация
или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство Общинският
съвет – гр. Елена, реши:
1. Открива процедура за приватизация на обособена част от имуществото на „Елена автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и адрес на управле-
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ние гр. Елена, ул. Трети март 9, ЕИК 814189444,
представляваща недвижим имот в гр. Елена, ул.
Стоян Михайловски 36, а именно: обособен обект
от сграда „Автогара“ с предназначение складово
помещение, с площ 45,45 кв.м, заедно с 2,8749 %
идеални части от общите части на сградата, от
правото на строеж и 2,8749 % идеални части от
земята, равняващи се на 28 кв.м, при граници: север – улица, север и изток – коридор и стълбище,
изток – магазин, запад – магазин, разположено
на първия етаж в триетажна сграда – автогара,
построена в УПИ І, кв. 76 по плана на гр. Елена,
при граници на целия УПИ: наследници на Илия
Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две
страни улица, който имот е актуван с АОС № 244
от 12.07.2000 г., вписан в службата по вписванията
на 28.02.2005 г. под № 13, том ІІ.
2. Упълномощава кмета на общината да възложи изготвянето на анализ на правното състояние,
информационен меморандум и приватизационна
оценка на горепосочения обект чрез процедура
на пряко договаряне съгласно изискванията на
Наредбата за възлагане извършването на дейности,
свързани с подготовката за приватизация или със
следприватизационния контрол, включително процесуално представителство.

5748

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 73
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
и приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 27 от 13.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Заличава в т. 1 от Решение № 27 от 13.03.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Елена, текста „и 7,2680 %
ид. части от земята, равняващи се на 71 кв.м“.
2. Възлага на кмета на Община Елена да извърши приватизационна продажба чрез търг с явно
наддаване на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9,
ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот
в гр. Елена, ул. Чучур 1в (стар адрес: ул. Стоян
Михайловски 36), а именно: обособен обект от
сграда „Автогара“ – „Колонада изток“, с площ
114,90 кв. м, заедно със 7,268 % идеални части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
при граници: север – улица, изток – улица, юг – перон на автогара, запад – обособен обект „Автогара“,
разположена в източната част на втория етаж в
сграда – автогара, построена в УПИ І, кв. 76 по
плана на гр. Елена, при граници на целия УПИ:
наследници на Илия Иванов Бояджиев, Ветеринарна лечебница и от две страни улица, който имот
е актуван с АОС № 244 от 12.07.2000 г., вписан в
службата по вписванията на 28.02.2005 г. под № 13,
том ІІ, при начална тръжна цена 33 237 лв.
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3. Приема правния анализ, приватизационната
оценка и информационния меморандум на обекта,
изготвени от фирма „Секор Експерт“ – ЕООД, Велико Търново, притежаващ сертификат рег. № 900300110
от 12.01.2011 г., в размер 33 237 лв.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договора за продажба като неразделна част от
нея съгласно чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, а именно:
4.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
4.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
4.3. основанията за недопускане до участие в търга;
4.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за
приватизация;
4.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
4.6. информационен меморандум.
5. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
6. Депозитът за участие е в размер 5 % от началната тръжна цена и се внася не по-късно от 17 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга, по сметка на Община Елена
IBAN 20CECB97903397002000, BIC CECBBGSF,
банка ЦКБ – гр. Елена.
7. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
8. До участие в процедурата за приватизация се
допускат юридически и/или физически лица, нямащи
задължения към Община Елена, закупили тръжна
документация и подали предложения в указания срок.
9. Тръжната документация на стойност 210 лв.
без ДДС се закупува в Центъра за информация
и обслужване на гражданите в Община Елена до
17 ч. на 11-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
10. Предложението за участие се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите
в Община Елена в срок до 17 ч. на 15-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Предложението за участие се подава до Община
Елена в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
11. Търгът да се проведе в стая 211 на общинската администрация – гр. Елена, на 16-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с начален час 9,30 ч.
12. Оглед на обекта може да се извърши всеки
работен ден до 5 дни преди провеждането на търга.
13. Определя комисия за провеждане на търга.
14. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и да сключи договора
за продажба.

5749

Председател:
В. Гуцов

РЕШЕНИЕ № 74
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с ал. 1,
т. 8 ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 31, ал. 1,
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2
от Наредбата за анализите на правното състояние
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и приватизационните оценки и за условията и реда
за лицензиране на оценители, чл. 5, чл. 6, ал. 1,
чл. 8, ал. 1 и чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите и Решение № 28 от 13.03.2012 г. Общинският съвет – гр. Елена, реши:
1. Заличава в т. 1 от Решение № 28 от 13.03.2012 г.
на Общинския съвет – гр. Елена, текста „и 2,8749 %
идеални части от земята, равняващи се на 28 кв.м“.
2. Възлага на кмета на Община Елена да извърши приватизационна продажба чрез търг с явно
наддаване на обособена част от имуществото на
„Елена автотранспорт“ – ЕООД, със седалище и
адрес на управление гр. Елена, ул. Трети март 9,
ЕИК 814189444, представляваща недвижим имот
в гр. Елена, ул. Стоян Михайловски 36, а именно:
обособен обект от сграда „Автогара“ с предназначение складово помещение, с площ 45,45 кв. м,
заедно с 2,8749 % идеални части от общите части
на сградата и от правото на строеж, при граници:
север – улица, север и изток – коридор и стълбище,
изток – магазин, запад – магазин, разположено на
първи етаж в сграда – автогара, построена в УПИ
І, кв. 76 по плана на гр. Елена, при граници на
целия УПИ: наследници на Илия Иванов Бояджиев,
Ветеринарна лечебница и от две страни улица, който
имот е актуван с АОС № 244 от 12.07.2000 г., вписан в службата по вписванията на 28.02.2005 г. под
№ 13, том ІІ, при начална тръжна цена 12 860 лв.
3. Приема правния анализ, информационния
меморандум и приватизационната оценка на обекта, изготвени от фирма „Секор Експерт“ – ЕООД,
Велико Търново, притежаващ сертификат рег.
№ 900300110 от 12.01.2011 г., в размер 12 860 лв.
4. Утвърждава тръжната документация и проекта
на договора за продажба като неразделна част от
нея съгласно чл. 9 от Наредбата за търговете и
конкурсите, а именно:
4.1. обстоятелствата по чл. 6, ал. 1 НТК с конкретни данни за всяко от тях;
4.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в търга;
4.3. основанията за недопускане до участие в
търга;
4.4. разяснения относно процедурата по провеждането на търга и сключването на договор за
приватизация;
4.5. проект на договор за продажба на обекта
на търга;
4.6. информационен меморандум.
5. Определя стъпка на наддаване – 500 лв.
6. Депозитът за участие е в размер 5 % от началната тръжна цена и се внася не по-късно от 17 ч.
на последния работен ден, предхождащ датата на
провеждане на търга по сметка на Община Елена
IBAN 20CECB97903397002000, BIC CECBBGSF,
банка ЦКБ – гр. Елена.
7. Начин на плащане – еднократно, при подписване на договора за приватизация.
8. До участие в процедурата за приватизация
се допускат юридически и/или физически лица,
нямащи задължения към община Елена, закупили
тръжна документация и подали предложения в
указания срок.
9. Тръжната документация на стойност 210 лв.
без ДДС се закупува в Центъра за информация
и обслужване на гражданите в Община Елена до
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17 ч. на 11-ия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
10. Предложението за участие се подава в Центъра за информация и обслужване на гражданите
в Община Елена в срок до 17 ч. на 15-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
Предложението за участие се подава до Община
Елена в запечатан непрозрачен плик, върху който
се отбелязват името на участника и цялостното
наименование на обекта на приватизация.
11. Търгът да се проведе в стая 211 на общинската администрация – гр. Елена, на 16-ия ден от
обнародване на решението в „Държавен вестник“
с начален час 9,30 ч.
12. Оглед на обекта може да се извърши всеки
работен ден до 5 дни преди провеждането на търга.
13. Определя комисия за провеждане на търга.
14. Упълномощава кмета на общината да организира и проведе търга и да сключи договора
за продажба.
Председател:
В. Гуцов
5750

ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 223
от 26 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета на
общината вх. № ОА-5930(1) от 9.04.2012 г. по преписка вх. № УТ2_20-1185 от 2009 г. от Никола Петров
Ненов и след станвище на ПК по „Устройство на
територията, строителство, екология, селско и горско
стопанство“ Общинският съвет – гр. Елин Пелин,
реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ „За жилищно строителство (ниско застрояване)“ на имот № 029646,
местност Над селото, в землището на с. Нови хан,
ЕКАТТЕ 52012, община Елин Пелин, Софийска
област, за включването му в границите на ЗРП
(ПУП) на с. Нови хан, община Елин Пелин, Софийска област, като за имота се образува УПИ
ХІІ-646 „За ЖС“ в кв. 29 със следните показатели:
устройствена зона – Жм, височина на сградите – до
10 м; плътност на застрояване – до 50 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик)
съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
Председател:
Г. Костов
5897
РЕШЕНИЕ № 258
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-6089 от 10.05.2012 г. по
преписка вх. № УТ2_19-1525 от 2012 г. от ,,К енд
К – ЛТД“ – ООД, и след становище на ПК по
„Устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
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1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 165052, 001071 и 001072, местност
Умни дол, в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до
15 м; плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик)
съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.

5898

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 259
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината с вх. № ОА-6090 от 10.05.2012 г. по
преписка вх. № УТ2_19-1524 от 2012 г. от ,,Глориент инвестмънт БГ“ – ООД, и след становище на
ПК по ,,Устройство на територията, строителство,
екология, селско и горско стопанство“ Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПЗ „За складови дейности“
на имоти № 115021, 001075 и 001076, местност
Засеченик, в землището на с. Нови хан, ЕКАТТЕ
52012, община Елин Пелин, Софийска област, със
следните показатели: височина на сградите – до
15 м; плътност на застрояване – до 80 %; Кинт. – до
2,5; минимална озеленена площ – 20 %; начин на
застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик)
съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.

5899

Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 260
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-4398(2) от 10.05.2012 г. по
преписка вх. № УТ2_20-860 от 2008 г. от Надежда
Методиева Иванова и Димитър Кирилов Георгиев и
след становище на ПК по „Устройство на територията,
строителство, екология, селско и горско стопанство“
Общинският съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 013008
и част от имот № 000433, местност Зад плето, в
землището на с. Богданлия, ЕКАТТЕ 04604, община
Елин Пелин, Софийска област, за включването
му в границите на ЗРП (ПУП) на с. Богданлия,
община Елин Пелин, Софийска област, като за
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имот № 013008 се образуват УПИ І-013008 и
ІІ-013008 в нов кв. 5а със следните показатели:
устройствена зона – Жм, височина на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 50 %;
Кинт. – до 1,0; минимална озеленена площ – 50 %;
начин на застрояване – свободно, а от частта от
имот № 000433 се образува улица с ос.т. 15а-15б.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик)
съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
Председател:
Г. Костов
5900
РЕШЕНИЕ № 261
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с доклад от кмета
на общината вх. № ОА-6085 от 10.05.2012 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1497 от 2012 г. от „Джелато
2009“ – ЕООД, и след становище на ПК по „Устройство на територията, строителство, екология,
селско и горско стопанство“ Общинският съвет – гр.
Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – парцеларен план за водоснабдяване и канализация на ПИ № 031155, местност
Шеовица, в землището на гр. Елин Пелин, ЕКАТТЕ
27303, община Елин Пелин, Софийска област.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката
на техническата инфраструктура, необходима за
функционирането на обектите, които ще се изграждат, съгласно одобрения от Общинския съвет – гр.
Елин Пелин, подробен устройствен план да бъде
за сметка на съответния възложител (собственик)
съгласно Решение № 787 от 26.11.2009 г.
Председател:
Г. Костов
5901
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Решението може да бъде обжалвано пред Административния съд – София област, по реда на
чл. 214 и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
5976
РЕШЕНИЕ № 152
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 6 от
2012 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проекти ПЗ за ниско жилищно
строителство за имот 504320 – гр. Костинброд,
община Костинброд, зона с малка височина,
кота корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 40 %,
Кинт. – 1,0, озеленяване – 60 %, и свободно
застрояване.
Решението може да бъде обжалвано пред
Административния съд – София област, по реда
на чл. 214 и чл. 215, ал. 4 ЗУТ.
Председател:
В. Михайлов
5977
РЕШЕНИЕ № 162
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1,
т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1
във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2,
чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол № 6 от
2012 г. на ОЕСУТ, т. 2, Общинският съвет – гр.
Костинброд, реши:
Одобрява проект за изменение на план за
застрояване за ПИ 4235, местност Голяма падина – гр. Костинброд, жилищна зона с малка
височина, кота корниз – 10 м, 3 етажа, плътност – 80 %, Кинт. – 1,0, озеленяване – 20 %, и
свързано застрояване.
Председател:
В. Михайлов
5978

ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО
ОБЩИНА КОСТИНБРОД

РЕШЕНИЕ № 151
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2,
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 във връзка
с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 2, чл. 59, ал. 1 и
чл. 109 ЗУТ и протокол № 1 от 2010 г. на ОЕСУТ,
т. 26, Общинският съвет – гр. Костинброд, реши:
Одобрява проект ПЗ (план за застрояване) за
депо за земни маси, строителни отпадъци и рециклирането им за имот 094005 – гр. Костинброд,
предимно промишлена зона, кота корниз – 10 м,
1 етаж, плътност – 80 %, Кинт. – 1,0, озеленяване – 20 %, и свободно застрояване.

РЕШЕНИЕ № 80
от 4 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Кочериново,
реши:
1.
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – план за застрояване за промяна предназначението на ПИ № 115046 по КВС на
с. Бараково, община Кочериново, м. Чалтиците,
от земеделска земя – ливада, в такъв за нискоетажно жилищно строителство.
2. Одобрява план-схема на електрозахранване.
3. Одобрява план-схема за водоснабдяване и
канализация.
Председател:
Р. Янакиев
5990
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ОБЩИНА КРЕСНА
РЕШЕНИЕ № 168
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21,
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кресна, одобрява ПУП – план за регулация и застрояване (ПРЗ) по чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ за отреждане на ПИ № 024136, м. Подината,
землище гр. Кресна, с площ 48,862 дка от начин
на трайно ползване „нива“ в УПИ с конкретно
предназначение на имота „За голяма фотоволтаична
система за производство на електрическа енергия“
с възложител „Кумико“ – ЕООД, ЕИК 200913383,
със седалище и адрес на управление София, ул.
Алабин 17, ет. 2, управлявано и представлявано от
Йоран Стефан Силен в качеството му на собственик на ПИ № 024136, намиращ се в м. Подината,
землище на гр. Кресна, община Кресна, съгласно
нотариален акт № 121, том ІІ, рег. № 2319, дело
№ 299/2010, вписан в Агенцията по вписванията с
вх. рег. № 2039 от 19.11.2010 г., акт № 194, том 7,
дело № 1451/2010.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Кресна до
Административния съд – Благоевград.

5730

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 169
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кресна, одобрява ПУП – парцеларен план за подземна преносна мрежа по чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за строеж „Електропровод 20 kV“ за захранване
на поземлен имот ПИ № 024136, намиращ се в м.
Подината, землище на гр. Кресна, община Кресна.
Произведената енергия ще се осъществява с подземна ел. преносна мрежа 20 kV до съществуващ
ВЕЛ, преминаващ през следните поземлени имоти:
1. поземлен имот № 000262 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 917,93 м' и сервитут
на енергийния обект 3584,00 м2 на възложител
„Кумико“ – ЕООД;
2. поземлен имот № 000326 – полски път на
ОбС – гр. Кресна, с дължина 382,02 м' и сервитут
на енергийния обект 1464,00 м2 на възложител
„Кумико“ – ЕООД;
3. поземлен имот № 025030 – пасище – мера,
публична общинска собственост на Община Кресна
00,0 м' и сервитут на енергийния обект 0,064 дка
на възложител „Кумико“ – ЕООД;
4. ХМЗ на „Напоителни системи“ – ЕАД, частна държавна собственост – напоителен канал с
дължина 20,00 м и сервитут на енергийния обект
0,085 дка.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Кресна до
Административния съд – Благоевград.

5731

Председател:
Г. Георгиев

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 3 9

РЕШЕНИЕ № 170
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кресна, одобрява ПУП – ПРЗ за промяна на предназначението на ПИ № 081005 от „ливада“ в УПИ
№ 081005, м. Рангел, землище с. Влахи, с основно
предназначение „урбанизирана територия – „Об“ обществено обслужване, и конкретно предназначение
„за жилищни сгради за временно обитаване – тип
ваканционни бунгала“, с възложител Асен Александров Добрев, собственик съгласно н. а. № 46, том
І, рег. № 470, дело № 39/2011.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Кресна до
Административния съд – Благоевград.

5732

Председател:
Г. Георгиев

РЕШЕНИЕ № 171
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и чл. 21, ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Кресна, одобрява ПУП – ПРЗ за изграждане на
ПОСВ и транспортни връзки до нея в ПИ № 005177,
№ 005175 и № 005119, образувани от ПИ № 005063,
м. Завоя, землище гр. Кресна, собственост на община Кресна, ЕИК 000024720, съгласно акт № 1291
от 19.05.2009 г., № 1289 от 19.05.2009 г. и № 1293
от 19.05.2009 г. за публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Кресна до
Административния съд – Благоевград.

5733

Председател:
Г. Георгиев

ОБЩИНА КЪРДЖАЛИ
РЕШЕНИЕ № 150
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 40909.7.53 по кадастралната карта на гр. Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението
чрез Община Кърджали пред Административния
съд – Кърджали.

5790

Председател:
Р. Мустафа

РЕШЕНИЕ № 151
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000149 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Тополчане, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
Председател:
Р. Мустафа
5791
РЕШЕНИЕ № 152
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 25, ал. 5 във връзка с ал. 3, т. 1 ЗСПЗЗ
и чл. 129, ал. 1 и чл. 192, ал. 3 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Кърджали, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: Въздушно отклонение
20 kV от съществуваща ВЛ 20 kV „Пчеларово“,
отклонение „Три могили“ и нов мачтов трафопост,
с. Три могили, община Кърджали.
2. Дава предварително съгласие за промяна на
предназначението по ал. 3 и за учредяване право
на прокарване през общински имоти, които попадат в трасето на обект: Въздушно отклонение
20 kV от съществуваща ВЛ 20 kV „Пчеларово“,
отклонение „Три могили“, и нов мачтов трафопост,
с. Три могили, община Кърджали.
3. Задължава кмета на Община Кърджали да
предприеме необходимите действия във връзка с
учредяване право на прокарване през общински
имоти.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.
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ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 231
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Нова Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на ПИ № 097225 в землището на
с. Загорци, община Нова Загора. Територията на
имота е с отреждане „За мобилна станция“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Нова Загора, пред Административния
съд – Сливен.

5785

Председател:
М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 232
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните
територии – за обект: „Кабел НН за присъединяване на фотоволтаична централа в ПИ 033001 в
землището на с. Кортен, община Нова Загора“, с
който се засягат ПИ 000226 и 000227 по КВС на
землище с. Кортен, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Сливен, чрез Общинския съвет – гр. Нова
Загора, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

5786

Председател:
М. Иванова-Николова

РЕШЕНИЕ № 153
от 18 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Кърджали, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на неурегулиран поземлен имот
№ 000224 по картата за възстановена собственост
в землището на с. Опълченско, община Кърджали.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да обжалват решението чрез Община Кърджали пред Административния съд – Кърджали.

РЕШЕНИЕ № 234
от 5 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Нова
Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти на техническата
инфраструктура извън границите на урбанизираните територии – обект: „Довеждащ и отвеждащ
технологичен водопровод за рибовъдна ферма в
имот № 030025 по КВС на с. Съдийско поле, община Нова Загора“, който преминава през имот
000412 по КВС на с. Баня, и имоти 030008, 030021,
030023, 030017, 030025, 030009 и 113008 по КВС на
с. Съдийско поле, община Нова Загора.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване пред Административния
съд – Сливен, чрез Общинския съвет – гр. Нова
Загора, в 30-дневен срок от обнародването му в
„Държавен вестник“.

Председател:
Р. Мустафа

Председател:
М. Иванова-Николова

Председател:
Р. Мустафа
5792
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5787
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ОБЩИНА ОМУРТАГ

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 1

РЕШЕНИЕ № 81
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Омуртаг, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Електрозахранване на базова
станция № 4525 на GLOBUL“, подобект „МТП 25
kVA, 20/0,4/0,23 kV, отклонение от извод „Илийно“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
може да бъде обжалвано в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Омуртаг пред Административния съд – Търговище.

подробен устройствен план – план за регулация в
следния обхват: част от УПИ І за културен дом,
в кв. 40 по плана на с. Александрово се отделя за
нова улица с ос.т. 155 – ос.т. 121а – ос.т. 161а – ос.т.
118а; ос.т. 121 – ос.т. 121а; ос.т. 161а – ос.т. 161.
УПИ VІІІ – за СНС, и поща в кв. 40 се разделя
на два урегулирани поземлени имота и улица с
ос.т. 161 – 161а между тях. Обособяват се нови
УПИ ХІІ – озеленяване, с площ 1106 кв.м в кв. 42
и УПИ VІІІ – кметство и поща, с площ 845 кв. м
в кв. 40; към УПИ ХІІ-942 в кв. 43 се придава от
улична регулация 112 кв.м. За новия УПИ І – ОДО,
с площ 3397 кв.м е обособен нов кв. 43а по плана
на с. Александрово, община Павел баня, съгласно
приложената скица-проект.

Председател:
М. Исмаил

Председател:
Н. Кавръкова

5998

ОБЩИНА ПАВЕЛ БАНЯ
РЕШЕНИЕ № 134
от 12 април 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2 и ал. 8, чл. 4, ал. 2, чл. 26, ал. 1 и 2,
чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 НТК, чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за
възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство Общинският съвет – гр. Павел
баня, реши:
1. Открива процедура по приватизация и определя метод за извършване на приватизацията
чрез публичен търг с явно наддаване за следния
общински недвижим имот: застроен урегулиран
поземлен имот с площ 521 кв. м заедно с построената в него едноетажна сграда със ЗП 230 кв. м,
за който е отреден УПИ VІ-159, коо, кв. 20 по
плана на с. Асен, утвърден със заповеди № 177 от
13.07.1998 г. и № 681 от 10.12.2005 г., при граници и
съседи: УПИ V-153, улица, улица, УПИ ХІІ-159, одо.
2. Упълномощава кмета на Община Павел
баня да извърши възлагане чрез пряко договаряне изготвянето на анализ на правното състояние,
оценка и информационен меморандум за обекта
по т. 1 при спазване изискванията на Наредбата
за възлагане извършването на дейности, свързани
с подготовката за приватизация или следприватизационния контрол, включително процесуално
представителство.
3. Задължава кмета на Община Павел баня след
изготвяне на анализа, оценката и меморандума за
обекта по т. 1 да ги предложи за утвърждаване от
ОбС – гр. Павел баня.

5992

Председател:
Хр. Петрова

РЕШЕНИЕ № 164
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Павел баня, одобрява изменение на

5827

РЕШЕНИЕ № 165
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване, с цел промяна предназначението на
земеделска земя в урбанизирана територия – животновъдна ферма за отглеждане до 100 бр. овце, в
ПИ 002228, м. Ясаците, начин на трайно ползване
„нива“, площ на имота 2,309 дка, категория на земята при неполивни условия – шеста, в землището
на с. Горно Сахране, община Павел баня.

5828

Председател:
Н. Кавръкова

РЕШЕНИЕ № 166
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11, ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 110,
ал. 1, т. 3 ЗУТ Общинският съвет – гр. Павел баня,
одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване с цел промяна предназначението на земеделска земя в урбанизирана територия – „Ферма
за отглеждане на коне за конна езда и постройки
за обслужващ персонал“, на ПИ 023014, м. Камен
мост, в землището на с. Виден, община Павел
баня, начин на трайно ползване „нива“, площ на
имота 8,041 дка, категория на земята при неполивни
условия – шеста.

5829

Председател:
Н. Кавръкова

ОБЩИНА ПИРДОП
РЕШЕНИЕ № 89
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на местоположение, трасе
и сервитутна зона на елементи на техническата

С Т Р.
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инфраструктура – дъждопреливна шахта и отливен
канал към обект: „Интегриран воден проект на гр.
Пирдоп – изграждане на ПСОВ с извънплощадкови
съоръжения и мрежи, доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа с реконструкция на
съпътстваща водопроводна мрежа“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Пирдоп
пред Административния съд – София област.

5751

За председател:
П. Чобанов

РЕШЕНИЕ № 91
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Пирдоп, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларни планове за определяне на трасета и сервитутни зони за изграждане на обекти на техническата
инфраструктура – довеждащ колектор на ПСОВ,
обслужващ водорповод, външно електрозахранване, заустващ колектор и обслужващ път към
обект „Интегриран воден прооект“ на с. Душанци,
община Пирдоп.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община Пирдоп
пред Административния съд – София област.

5752

За председател:
П. Чобанов

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
РЕШЕНИЕ № 192
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 1, ал. 2, т. 6, чл. 3, ал. 2, изречение 2, чл. 4,
ал. 4 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК във връзка с чл. 5,
чл. 6, ал. 1, чл. 9 и чл. 16, ал. 2 и 3 от Наредбата
за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр.
Плевен, реши:
1. Приема правния анализ и приватизационната
оценка на общински недвижим нежилищен имот:
магазин № 1, вляво от входа, с идентификатор
56722.659.427.1.2., със застроена площ 38,20 кв.м и
1/8 идеални части от общите части и помещения
на сградата, намиращ се в Плевен, пл. Свобода 5.
Граници на магазина: север – коридор, изток – площад, юг – УПИ ХІV-5061, запад – двор,
отдолу – маза, отгоре – жилище, ет. 2.
Граници по кадастрална карта: над обекта – 56722.659.427.1.4.
Имотът е актуван с акт за частна общинска
собственост № 37209 от 7.11.2011 г., вписан в Агенцията по вписвания под № 173 от 9.11.2011 г., том
48, рег. № 18570.
2. Обявява публичен търг с явно наддаване за
продажба на имота по т. 1 по реда на Наредбата

ВЕСТНИК
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за търговете и конкурсите при начална тръжна
цена 80 360 лв. и стъпка на наддаване 2000 лв.
2.1. Определя депозит за участие в търга в
размер 8000 лв. и краен срок за внасянето му до
16 ч. на 21-вия ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“ чрез превод
по банкова сметка, посочена в тръжната документация.
2.2. Тръжна документация за участие се получава в Центъра за административно обслужване
на Община Плевен, пл. Възраждане 4, срещу
документ за платена такса в размер 150 лв. без
ДДС или с платежно нареждане по сметка: IBAN
BG73 IORT 7380 3238 0000 03, BIC IORTBGSF, код
на плащане 44 7000 в „Инвестбанк“ – АД, клон
Плевен, всеки работен ден до 16,30 ч. в срок до
16-ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“.
2.3. Предложения за участие в търга се подават в запечатан непрозрачен плик с надписано
наименованието на обекта и името на участника
в Центъра за административно обслужване на
Община Плевен в срок до 17 ч. на 21-вия ден от
датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“.
2.4. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 24-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.5. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при условията на решението, но със следните срокове:
2.5.1. Срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 46-ия ден от обнародването
на решението в „Държавен вестник“.
2.5.2. Срок за подаване на предложения – до
17 ч. на 51-вия ден от обнародването на решението
в „Държавен вестник“.
2.5.3. Търгът ще се проведе от 10 ч. на 54-тия
ден от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ в Актовата зала на Община
Плевен, ет. 1, пл. Възраждане 2, Плевен.
2.6. Сроковете по т. от 2.1 до 2.4 и от 2.5.1 до
2.5.3 се определят по реда на чл. 60 ГПК. Когато
последният ден на срока е неприсъствен, този ден
не се брои и срокът изтича на следващия след
него присъствен ден.
2.7. Оглед на обекта се извършва всеки работен
ден в срок до 16 ч. до деня, предхождащ датата за
провеждане на търга, след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка в Община
Плевен, отдел „ОПКП“, стая № 8.
3. Възлага на кмета на общината да утвърди
тръжната документация за провеждане на публичния търг с явно наддаване и проекта на договор
за продажба като част от нея.
4. В срок 3 работни дни след провеждането на
търга тръжната комисия да представи на кмета
на общината протокола от търга. Възлага на
кмета на общината в срок 3 работни дни след
получаването на протокола от проведения търг да
определи със заповед спечелилия търга участник.
5. Възлага на кмета на общината да сключи
договор за покупко-продажба със спечелилия търга.

5788

Председател:
Д. Ангелов
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ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 54
от 19 март 2012 г.
На основание чл. 25, т. 1 и 3 във връзка с чл. 3
ЗАТУРБ и чл. 21, ал. 1, т. 17 и 18 ЗМСМА Общинският съвет „Марица“ – област Пловдив, реши:
Създава селищно образувание с наименование:
„Индустриална зона Марица“.
Граници: външните граници на имотите, посочени в приложение № 1, ограничени с кафява
прекъсната линия.
Територия: територията на селищно образувание „Индустриална зона Марица“ е в обхвата на
землище с. Бенковски и землище с. Царацово,
съответно по масиви и части от тях, както следва:
– землище с. Бенковски – включени са масиви
№ 33, № 34, № 37, част от масив № 38 – поземлени
имоти 13, 14 и 61;
– землище с. Царацово – включени са масиви:
част от масив № 26 – поземлени имоти 1, 2, 3, 4
и 6, част от масив № 27 – поземлени имоти 3, 4,
5, 6, 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, част
от масив № 28 – поземлени имоти 1, 4, 6, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 28, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, част от
масив № 20 – поземлени имоти 1, 2, 8, 9, масив
№ 76, част от масив № 92 – поземлени имоти 2,
3, 8, 9, 10, 11, 12, 252, част от масив № 502 – поземлени имоти 785, 786, 789, 790, 1064, 1065, 1068,
1069, 1073, масив № 93, масив № 79 и масив № 77.
Така описаните имоти, включени в границата
на селищното образование, са графично показани
в приложение №1 с отложената граница с прекъсната кафява линия.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

5999

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 115
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 018005,
местност Кьоредек, землище с. Златитрап, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
– се образуват УПИ: І-018005 – жилищно
строителство, ІІ-018005 – жилищно строителство,
ІІІ-018005 – жилищно строителство, ІV-018005 – жилищно строителство, за улица тупик по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана с
плътен червен пунктир, котировки с черно;

ВЕСТНИК
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– се определя устройствена зона „Жм“;
– се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

5754

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 116
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 001064, местност Гьола, землище с. Кадиево, представляващ
земеделска земя, за процедура промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и
ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ ІІ-001064 складова дейност – хладилна база за хранителни продукти, производствена дейност, офиси, обслужваща дейност;
за разширение на полски път по червени, сини
линии, надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана с
плътен червен пунктир, котировки с черно;
– се определя устройствена зона „Пп“;
– се одобряват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

5755

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 117
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 042290,
местност Еленец, землище с. Брестовица, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението за неземеделски нужди съобразно
изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ 042290 жилищно строителство
по червени, сини линии, надписи със син цвят,
с учредено право на преминаване със Заповед
№ 697 от 2011 г. на кмета на Община „Родопи“,
област Пловдив;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана с
плътен червен пунктир, котировки с черно;
– се определя устройствена зона „Жм“;
– се съгласуват трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.

5756

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 118
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет „Родопи“ – Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на УПИ І-018078 за жилищни нужди, който съответства на имот № 018145,
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местност Кьоредек миша пара, землище с. Златитрап, представляващ земеделска земя с променено
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
– отпада УПИ І-018078 за жилищни нужди,
който съответства на имот № 018145;
– се образуват УПИ: І-018145 – жилищни и обслужващи дейности, ІІ-018145 – производствени и
складови дейности, ракиджийница, за улица тупик
по червени, сини линии, надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона по
ограничителна линия на застрояване, показана с
плътен червен пунктир, котировки с черно при
спазване условията в писмо изх. № 47-22-ПСК0550 от 23.03.2011 г. на Министерството на здравеопазването;
– се определя устройствена зона „Пп“.

5757

Председател:
Г. Ташев

РЕШЕНИЕ № 119
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление
вх. № 94-24-108 от 9.02.2012 г. от Стефан Петров
Христев, Решение № 1 от 30.01.2012 г. на комисията
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОД „Земеделие“ и
Решение № 9, взето с протокол № 2 от 15.02.2012 г.
на ЕСУТ при Община „Родопи“, във връзка с постъпила и разгледана докладна записка от кмета
на Община „Родопи“ и от ПК по устройство на
територията Общинският съвет „Родопи“ – област
Пловдив, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ на имот № 30.76, местност
Гогова чешма, землище с. Белащица – § 4, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ
и ППЗОЗЗ, като:
– се образува УПИ 30.76 – Жилищно застрояване, разширяване на полски път, съгласно котировката в ПУП – ПРЗ по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
– се определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м – за ново строителство – свободно
разположено в зона по ограничителна линия на
застрояване, показана с плътен червен пунктир,
котировки с черно;
– съществуващото строителство не се пази;
– се определя устройствена зона „Жм“.

5965

Председател:
Г. Ташев

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 133
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, реши:
Одобрява ПУП – парцеларни планове за трасета на линейни обекти на техническата инфраструктура, свързана с изискванията за изграждане

ВЕСТНИК
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на Пречиствателно съоръжение за отпадни води
(ПСОВ) в поземлен имот ПИ кад. № 57354.29.2
по кадастралната карта и кадастралния регистър
на гр. Полски Тръмбеш, както следва :
1. Подробен устройствен план – ПП – трасе на захранващ водопровод от т. 1 в поземлен имот ПИ кад. № 57354.300.2612 през ПИ
кад. № 57354.300.2464, 57354.300.2465; 57354.33.9;
57354.33.13; 57354.25.3; 57354.48.12 и 57354.29.3 по
КККР на гр. Полски Тръмбеш.
2. Подробен устройствен план – ПП – трасе на
захранващ ел. провод от т. 1 в поземлен имот ПИ
кад. № 57354.22.13 през ПИ кад. №: 57354.22.62,
57354.30.29; 57354.30.18; 57354.29.5 и 57354.29.3 по
КККР на гр. Полски Тръмбеш.
3. Подробен устройствен план – ПП – трасе
на захранващ телекомуникационен кабел от т. 1
в поземлен имот ПИ кад. № 57354.30.31 през ПИ
кад. №: 57354.29.5 и 57354.29.3 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш.

5830

Председател:
Е. Енчев

РЕШЕНИЕ № 134
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, одобрява план-схема на техническата
инфраструктура за присъединяване на обект на
производител към електроразпределителната мрежа
0,4 kV на обект: „ФЕЦ – с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, УПИ ХV-69, кв. 18 по плана на
с. Страхилово“.

5831

Председател:
Е. Енчев

РЕШЕНИЕ № 135
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Полски
Тръмбеш, одобрява план-схема на техническата
инфраструктура за присъединяване на обект на
производител към електроразпределителната мрежа
0,4 kV на обект: „ФЕЦ – с. Страхилово, община
Полски Тръмбеш, УПИ ХVІ-68, кв. 18 по плана
на с. Страхилово“.

5832

Председател:
Е. Енчев

ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ
РЕШЕНИЕ № 106
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129 ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай, одобрява проект на ПУП – парцеларен план
за външно ел. захранване, представляващ част
от кабелна линия 20 kV, от ЖР стълб 25/17/1 на
въздушна линия 20 kV „Добри дол“ до регулацията
на гр. Първомай за захранване на обект „Производ-
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ствена площадка за бетонови и стоманобетонови
изделия“ в УПИ VІІ-АРЗ в кв. № 164 по плана на
гр. Първомай.

5837

Председател:
Д. Петков

РЕШЕНИЕ № 110
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134, ал. 1 и чл. 9,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Първомай,
одобрява подробен устройствен план – план за
регулация – план за застрояване (ПУП – ПР – ПЗ)
за поземлен имот (ПИ) № 058088, местност Харманлан, землище на с. Искра, община Първомай,
област Пловдив, във връзка с промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на
обект: „Фотоволтаична централа“.

5838

Председател:
Д. Петков

ОБЩИНА РАДНЕВО
РЕШЕНИЕ № 171
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Раднево, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Фотоелектрическа централа до 200 kV“ от съществуващ ЖР стълб № 7 от
въздушен провод „М. Станев“, намиращ се в ПИ
61460.23.9 в землището на гр. Раднево, като от
него се изтегли кабел 20 kV, който да преминава
подземно през ПИ 61460.23.9 и ПИ 61460.23.5 до
достигане на УПИ I-1 в кв. 59 по плана на гр.
Раднево, община Раднево, област Стара Загора.

5903

Председател:
Д. Желев

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 91
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Рудозем, реши:
Одобрява предложените от Общинския експертен съвет по устройство на територията подробни
устройствени планове по комплексен проект за
обект „Техническа помощ за интегриран проект:
„Довеждащи колектори до пречиствателна станция
за отпадни води – гр. Рудозем – в двете направления – по поречието на р. Чепинска и р. Елховска,
и изграждането на вътрешна канализационна и
водоснабдителна мрежа на населените места по
двете поречия“, както следва:
1. ПУП за канализационен колектор – с.
Пловдивци – с. Елховец – гр. Рудозем, ЛОТ 1,
махали Хаджарско, Въргови къшли и Черешово;
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2. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Корита – с. Пловдивци, ЛОТ 2;
3. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Елховец – ЛОТ 3;
4. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Витина, гр. Рудозем – ЛОТ 4;
5. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Бърчево – с. Войкова
лъка – ЛОТ 5;
6. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Бяла река – ЛОТ 6;
7. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – кв. Мейково, гр. Рудозем – ЛОТ 7;
8. ПУП за реконструкция на вътрешна канализационна мрежа – централна градска част – гр.
Рудозем, и кварталите VI и VII площадка и водопроводна мрежа квартали VI и VII площадка – ЛОТ 8;
9. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Борие – ЛОТ 9;
10. ПУП за вътрешна и водопроводна мрежа – с. Чепинци – ЛОТ 10;
11. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Рибница – ЛОТ 11;
12. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Сопота – ЛОТ 12;
13. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – с. Оглед – с. Грамаде – ЛОТ 13;
14. ПУП за вътрешна канализационна и водопроводна мрежа – махала Дуревска – ЛОТ 14.

6000

Председател:
М. Младенов

РЕШЕНИЕ № 92
от 17 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМАвъв
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Рудозем, одобрява приетия от Общинския експертен
съвет по устройство на територията парцеларен
план (план за елементите на техническата инфраструктура) извън границите на урбанизираната
територия на довеждащ колектор за отпадни води
от с. Чепинци до гр. Рудозем.

6001

Председател:
М. Младенов

ОБЩИНА САМОКОВ
РЕШЕНИЕ № 166
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следните общински недвижими
имоти:
– поземлен имот № 323038 с площ 806 кв. м,
трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10894 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
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№ 158 под № 91, том 1, парт. книга том 18904 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена в размер 4110,60 лв. – 5,10 лв./кв. м;
– поземлен имот № 323040 с площ 1100 кв. м,
трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: ливада, категория на земята: седма, в
м. Догазанов егрек в землището на с. Ковачевци,
актуван с акт за частна общинска собственост
№ 10895 от 1.02.2012 г., вписан на 6.02.2012 г. под
№ 159 под № 92, том 1, парт. книга том 18903 в
Службата по вписванията – Самоков, при начална
тръжна цена в размер 5610 лв. – 5,10 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод по
банкова сметка на Община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
Община Самоков до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3 в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета
на общината да издаде заповед за назначаване на
комисия по провеждане на търга, да определи
размера на възнаграждението на членовете є, да
подготви и проведе търга, да одобри спечелилия
търга участник и да сключи договор за покупкопродажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-ият ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.
Председател:
5904

Ир. Коцева

РЕШЕНИЕ № 168
от 22 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 35,
ал. 1 ЗОС във връзка с чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският
съвет – гр. Самоков, реши:
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1. Да се проведе публичен търг с явно наддаване
за продажба на следния общински недвижим имот:
поземлен имот № 245009 с площ 200 кв. м, трайно предназначение: земеделска, начин на трайно
ползване: нива, категория на земята: девета, в м.
Долен шаяк в землището на с. Ковачевци, актуван
с акт за частна общинска собственост № 10662 от
30.05.2011 г., вписан на 5.08.2011 г. под № 1273 под
№ 72, том 5, парт. книга, том 3197 в Службата по
вписванията – Самоков, при начална тръжна цена
в размер 1000 лв. – 5 лв./кв. м.
2. Начин и срок на плащане – достигнатата
цена на обекта се заплаща чрез банков превод по
банкова сметка на Община Самоков в деня на
подписване на договора за продажба.
3. Определя стъпка на наддаване 10 % от началната тръжна цена.
4. Определя депозит за участие в търга – 30 %
от началната тръжна цена, който следва да бъде
внесен по IBAN сметка: BG54 CECB 9790 3362
1198 00 BIC – CECBBGSF при „ЦКБ“ – АД, клон
Самоков, до 24-ия ден вкл. от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“.
5. Тръжната документация се закупува от стая
420 на Община Самоков срещу 100 лв., платими
в брой в касата на общината, до 24-ия ден вкл. от
датата на обнародване на решението в „Държавен
вестник“.
6. Предложенията за участие в търга се подават
в запечатан непрозрачен плик в деловодството на
общината до 17 ч. на 24-ия ден вкл. от датата на
обнародване на решението в „Държавен вестник“.
7. Оглед на обекта се извършва до 24-ия ден
вкл. от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ след закупуване на тръжна
документация и предварителна заявка.
8. Търгът ще се проведе на 28-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 9 ч.
в заседателната зала, ет. 3 в сградата на общината.
9. Утвърждава тръжната документация и проектодоговора като част от нея и упълномощава кмета
на общината да издаде заповед за назначаване на
комисия по провеждане на търга, да определи
размера на възнаграждението на членовете є, да
подготви и проведе търга, да одобри спечелилия
търга участник и да сключи договор за покупкопродажба на обекта.
10. При неявяване на кандидати да се проведе
повторен търг на 35-ия ден от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ при
същите условия, като сроковете по т. 4, 5, 6 и 7 са
съответно 31-ият ден от датата на обнародване на
решението в „Държавен вестник“.

5905

Председател:
Ир. Коцева

ОБЩИНА СВИЩОВ
РЕШЕНИЕ № 129
от 29 март 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129,
ал. 1 ЗУТ по заявление с вх. № 94-ТСУ10-138 от
11.10.2011 г. до Община Свищов във връзка със
Заповед № 874-РД-01-03 от 10.08.2011 г. на инж. М.
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Дочева – зам.-кмет „БИРР“ на Община Свищов, с
мотивирано предписание за ПУП – ПП по чл. 150
ЗУТ и Решение № 6 от 19.10.2011 г., протокол № 8
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) при Община Свищов и предложение с вх. № 342 от 16.03.2012 г. от Станислав
Благов – кмет на Община Свищов, Общинският
съвет – гр. Свищов, реши:
Одобрява подробен устройствен план
(ПУП) – специализиран план-схема в регулационните граници на с. Ореш и парцеларен план
(ПП) за трасе на техническата инфраструктура
в землището на с. Ореш, ЕКАТТЕ 53672, на територията на Община Свищов до землището на
с. Татари, община Белене, област Плевен, който е
част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за обект „Електронна съобщителна мрежа
на „Оптилинк Плевен“ – ООД, подобект Оптично
кабелно трасе на територията на с. Ореш, община
Свищов, област Велико Търново.
Прокарването на трасето да се извърши при
условията на чл. 193, ал. 3 и 4 и чл. 210 ЗУТ.

5975

Председател:
Св. Георгиева

ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 258
от 31 май 2012 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 16 и а л. 2
ЗМСМА във връзка с чл. 16, т. 1, чл. 17, ал. 1,
т. 3 и чл. 31, ал. 1 и 2 ЗАТУРБ Общинският
съвет – гр. Силистра, реши:
1. Закрива кметство с. Ветрен, община Силистра.
2. Закрива кметство с. Срацимир, община
Силистра.
3. Възлага на кмета на Община Силистра да
предприеме необходимите действия за извършване
на промени в структурата на общинската администрация и в съответните нормативни актове на
общината във връзка със закриването на кметствата.
4. До одобряване от Общинския съвет – гр.
Силистра, на промени в структурата и числеността
на общинската администрация – Силистра, кметовете на кметствата в с. Ветрен и с. Срацимир да
осъществяват дейност в рамките на предоставените
им правомощия, функции и задължения, определени
в нормативните актове и устройствения правилник
на общинската администрация.
На основание чл. 31, ал. 3 ЗАТУРБ решението
влиза в сила от датата на обнародването му в
„Държавен вестник“.

5864

Председател:
М. Димитрова

ОБЩИНА СЛИВНИЦА
РЕШЕНИЕ № 84
от 14 юни 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 8, 9, чл. 110, ал. 1, т. 3 и 5, чл. 128, ал. 2
и чл. 129, ал. 1 и 2 ЗУТ Общинският съвет – гр.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 7

Сливница, одобрява проекта за смяна предназначението на земеделски земи – подробен устройствен
план (ПУП) – план за застрояване – ПЗ, примерен
генплан за обект пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) при обособена устройствена
зона – предимно производствена (Пп), с показатели: плътност на застрояване (Пзастр.) – до
80 %, коефициент на интензивност (Кинт.) – до
2,5; минимална площ за озеленяване (Позел.) – до
20 %, от които 50 % висока растителност; височина
на обемите за застрояване – до 10 м, начин на
застрояване – свободно (Е), в ПИ 092027, 000304
и 000301 в местността Реката в землището на гр.
Сливница, община Сливница, Софийска област, и
устройствени схеми (транспортно-комуникационен
план, парцеларни планове за трасетата на елементите на техническата инфраструктура – довеждащ
колектор към ПСОВ, обслужващ водопровод,
външно електрозахранване и довеждащ път), разположени в имот ПИ 092036 и прилежащите към
тях нормативни сервитути за всеки провод, съгласно
представените таблици в парцеларните планове в
землището на гр. Сливница, община Сливница,
Софийска област.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението може
да се обжалва в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ от заинтересованите лица
чрез Община Сливница пред Административния
съд – София област.
Плановете и придружаващите ги материали са
на разположение на заинтересуваните в стая 303
в сградата на Община Сливница в гр. Сливница,
пл. Съединение 1.
Председател:
Г. Георгиев

5981

ОБЩИНА СОПОТ
РЕШЕНИЕ № 50
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 1,
т. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и Решение № КЗЗ-05
от 22.03.2012 г. на Комисията за земеделските земи
при Министерството на земеделието и храните
Общинският съвет – гр. Сопот, реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) за обект:
„Подобряване на водоснабдителната инфраструктура на с. Анево, община Сопот – за част от клон
25, попадащ в поземлен имот с идентификатор
00480.14.1 по кадастрална карта, с. Анево, община
Сопот“.
2. С ПУП – ПП се определя трасе и сервитутни
зони на водопровод, част от клон 25, с дължина 114,1
л. м, което преминава през ПИ 00480.14.1 – полски
път, публична общинска собственост.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Община
Сопот пред Административния съд – Пловдив.

5964

Председател:
М. Кацарова
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ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА
РЕШЕНИЕ № 263
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 68850.171.46,
м. Берекет могила в землището на Стара Загора, собственост на „Макс“ – ООД. С плана
за застрояване в цитирания имот се установява
устройствена зона – Пп – за производствени и
складови дейности, свободно средно застрояване,
с височина на застрояване Н < 12 м, със следните
нормативни показатели: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 %, за изграждане на обект
„База за съхранение на селскостопанска продукция
и техника“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

5910

Председател:
Е. Христов

ВЕСТНИК
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Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване на имот с идентификатор
68850.232.53 – собственост на „Елдикс“ – ООД;
изменение на ПЗ на имот с идентификатор
68850.232.43 – собственост на „Динел“ – ООД;
изменение на ПЗ на имот с идентификатор
68850.232.5 – собственост на „Елдикс“ – ООД – урбанизирана територия извън регулационните
граници на Стара Загора. С плана за застрояване
в цитираните имоти се установява устройствена
зона – Пп – за производствени и складови дейности, със средна височина на застрояване Н < 15
м, като между ПИ с идентификатор 68850.232.53
и ПИ с идентификатор 68850.232.43 се установи
свързано застрояване, а в ПИ с идентификатор
68850.232.5 – свободно застрояване, със следните
нормативни показатели: максимална плътност на
застрояване – до 80 %; максимален коефициент на
интензивност на застрояване – до 2,5; минимална
озеленена площ – 20 % .
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

5912

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 264
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план за
застрояване на имот с идентификатор 68850.207.16,
м. Герена в землището на Стара Загора, собственост
на Неделчо Колев Неделчев. С плана за застрояване в цитирания имот се установява устройствена
зона – Пп – за производствени и складови дейности,
свободно ниско застрояване, с височина на застрояване Н < 10 м, със следните нормативни показатели:
максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %,
за изграждане на обект „Автосервиз“.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

РЕШЕНИЕ № 266
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата инфраструктура – трасе на „Външен водопровод за
поземлени имоти № 099013, 099014, 099015, 099016,
099017, 099018, 099019, 099020, 099021, 099022, 099023,
099024, 099025, 099026, 099027, 099028, 099029, 099030,
099031, 099032, 099033, 099034, 099005, 099006,
099007, 099008, 099009, 099010, 099011 от КВС на
землище с. Малка Верея“, с начин на трайно ползване – индивидуално застрояване, собственост на
Васил Николаев Станчев, Иван Димов Чакалов,
Николай Иванов Андонов, Диан Бонев Господинов, Мирослава Господинова Стръмска и Христо
Деянов Маринов.
Проектът е на разположение в сградата на
общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8,
стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

Председател:
Е. Христов

Председател:
Е. Христов

5911

РЕШЕНИЕ № 265
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:

5913

РЕШЕНИЕ № 267
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр.
Стара Загора, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на елементите на техническата
инфраструктура – трасе на обект: „Външно ел.
захранване на поземлен имот № 001670, м. Бой
сой, от КВС на землище с. Змейово, община Стара
Загора“, с обща дължина на кабела – 215,427 м.
Трасето започва от стълб № 67/18 на извод „Змеево“, преминава подземно през поземлени имоти
№ 001610; 001612 – иглолистни дървесни видове
и горски пътища, № 003580 от КВС на землище
с. Змейово – частна държавна собственост, и достига
до приемно-предавателна станция на „БТК“ – АД,
намираща се в имот № 001670, м. Бой сой от КВС
на землище с. Змейово.
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

5914

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 268
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.211.32 и
имот с идентификатор 68850.211.33, м. Курбанова
чешма от кадастралната карта на землище Стара Загора, собственост на „РАДО РС“ – ЕООД, и Паулина
Иванова Терзиева. С плана за застрояване в цитираните имоти се установява устройствена зона – Об – за
обществено и делово обслужване, свързано средно
застрояване, с височина на застрояване Н < 15 м,
със следните нормативни показатели: максимална
плътност на застрояване – до 80 %; максимален
коефициент на интензивност на застрояване – до
2,0; минимална озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.

5915

Председател:
Е. Христов

РЕШЕНИЕ № 269
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Стара Загора, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на ПЗ на имот с идентификатор 68850.213.7, м.
Кимикли алан от кадастралната карта на землище
Стара Загора, собственост на Ивайло Душков
Иванов. С плана за застрояване в цитирания имот
се установява устройствена зона – Пп – за производствени и складови дейности, свободно високо
застрояване, със следните нормативни показатели:
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максимална плътност на застрояване – до 80 %;
максимален коефициент на интензивност на застрояване – до 2,5; минимална озеленена площ – 20 %.
Проектът е на разположение в сградата на общината – бул. Цар Симеон Велики 107, ет. 8, стая 806.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ решението
подлежи на обжалване чрез Община Стара Загора
до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Е. Христов

5916

ОБЩИНА СУНГУРЛАРЕ
РЕШЕНИЕ № 8.6
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на обслужващ път до винарска
изба „Шато Сунгурларе“ в УПИ І-000269, кв. 1,
м. Кайка дере, землище гр. Сунгурларе.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед

5993

РЕШЕНИЕ № 8.14
от 30 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сунгурларе, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект „Довеждащ водопровод за водоснабдяване на с. Черница, гр. Сунгурларе, с. Славянци,
с. Чубра, с. Мокрен, с. Пъдарево и полеви учебен
полигон „Ново село“, за трасето на водопровода,
минаващо на територията на община Сунгурларе през
землищата на с. Климаш, с. Лозарево, с. Черница,
гр. Сунгурларе, с. Славянци, с. Чубра, на отклонение
към НР – с. Черница, на отклонение към НР – гр.
Сунгурларе, на отклонение към НР – с. Славянци,
и отклонение към НР – с. Славянци, участък в
регулацията на с. Славянци.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Сунгурларе пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Х. Ахмед

5994
ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

РЕШЕНИЕ № 5-65
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 150, ал. 6 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Тервел, реши:

С Т Р.

150

ДЪРЖАВЕН

Одобрява комплексен проект за инвестиционна инициатива „Кабелна линия от ВЕЛ
„Нова Камена“ в част та от с. Нова Камена
до трафопост в с. Войниково, община Тервел,
включващ ПУП – парцеларен план и инвестиционен проект. Трасето преминава през имоти:
ПИ № 000027, ПИ № 000025, ПИ № 000037 по
КВС на с. Нова Камена и ПИ № 000050 по КВС
на с. Войниково, всички общинска собственост,
с обща дължина на трасето 4699,72 м.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Тервел до Административния съд – Добрич.
Председател:
К. Енчев

6002

ОБЩИНА ТВЪРДИЦА
РЕШЕНИЕ № 88
от 21 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ, Решение № 1, т. 8 от 1.02.2012 г. на
комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ при ОД
„Земеделие“ – Сливен, протокол-решение № 11,
т. 11, на ОЕСУТ от 9.12.2011 г. Общинският съвет – гр. Твърдица, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за присъединяване на „Фотоволтаична
електроцентрала в ПИ № 136 и ПИ № 137 по
КВС на землище с. Сборище, община Твърдица,
област Сливен“.
Трасето на подземния кабел преминава през
поземлени имоти 0.136 – за производство на
ел. енергия; 0.348 – полски път; 0.354 – полски
път; 0.283 – полски път; 0.492 – пасище, мера;
0.200 – дере; 0.201 – пасище, мера; 0.289 – полски път; 0.291 – полски път; 0.288 – полски път;
0.290 – полски път; 0.432 – отводнителен канал;
0.673 – храсти; 47.8 – нива; 0.293 – полски път;
0.287 – полски път; 47.14 – нива; 47.15 – нива;
44.3 – л и ва да; 44.4 – л и ва да; 0.294 – полск и
път; 43.16 – ливада; 43.17 – нива; 43.9 – нива;
43.8 – нива; 43.7 – нива; 0.262 – полск и път;
0.14 – пасище, мера; 0.259 – полски път; 0.29 – пасище, мера; 0.466 – дере; 7.6 – ливада и подлез – неустановена собственост, от КВС на землище с. Оризари, община Твърдица, област Сливен.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Твърдица пред Административния съд – Сливен.
Председател:
Ив. Петров

5836

ОБЩИНА ТРЯВНА
РЕШЕНИЕ № 98
от 29 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 134, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
т. 2 от протокол № 9 от 25.04.2012 г. на ОЕСУТ,
взет на заседание, Общинският съвет – гр. Трявна, реши:

ВЕСТНИК
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Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за застрояване и план за регулация за частично изменение на ЗРП на гр. Трявна
на улици с идентификатори ПИ 73403.501.2813,
ПИ 73403.501.2977, ПИ 73403.501.2814 и ПИ
73403.501.2328 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Трявна от осова точка
383 до осова точка 393 и осова точка 459 до осова
точка 457а, южно от кв. 113, образуване на нови
УПИ IX-228 – за жилищно застрояване, от кв.
113, като регулационните му линии се поставят
по западната и източната имотна граница на
ПИ с идентификатор 73403.501.228, и нов УПИ
I-2318 – за озеленяване, от кв. 125а, като регулационните му линии се поставят по границите
на ПИ с идентификатор 73403.501.2318.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от съобщаването чрез Общинския съвет – гр. Трявна,
пред Административния съд – Габрово.

5821

Председател:
Н. Цанева

ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
РЕШЕНИЕ № 20
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1 и чл. 12,
ал. 2 ЗУТ Общинският съвет – гр. Търговище,
реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и специализирана план-схема за
елементи на техническата инфраструктура за
поземлен имот № 73626.178.275 (извън регулация) по кадастралната карта за землището на
гр. Търговище, м. Кованлък, с който имотът се
отрежда „За жилищно застрояване“ и за него
се предвижда свободно застрояване с малка
височина.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Търговище пред Административния съд – Търговище.

5859

Председател:
С. Али

ОБЩИНА С. ИВАНОВО,
ОБЛАСТ РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 96
от 31 май 2012 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 17 и 18 и чл. 27,
ал. 4 ЗМСМА във връзка с чл. 25, т. 1 и 3 ЗАТУРБ
Общинският съвет – с. Иваново, реши:
1. Създава се ново селищно образувание
„Пристанище“ в местност Драките в землището
на с. Пиргово с територия и граници, посочени
в схема, в която са отразени координатите на
всички чупки на границите, неразделна част от
това решение.
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2. Създава се ново селищно образувание „Помпена станция“ в местност Мерата в землището
на с. Пиргово с територия и граници, посочени
в схема, в която са отразени координатите на
всички чупки на границите, неразделна част от
това решение.
Председател:
Д. Данев
5960
69. – Министърът на икономиката, енергетиката и туризма на основание постъпило заявление
за търсене и проучване на подземни богатства
и 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 от Закона за
подземните богатства – строителни минерали, в
площ „Пиринковец“, разположена на територията
на община Сандански, област Благоевград, описана със следните гранични точки в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4484182

8494431

2.

4483600

8495000

3.

4483220

8494720

4.

4482660

8493962

5.

4482880

8493954

6.

4483938

8494269

6054
25. – Академията на МВР обявява конкурс
за доцент по област на висшето образование 5.
Технически науки, професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
научна специалност „Комуникационни мрежи
и системи“, учебни дисциплини „Свръзки в системата на противопожарните служби в МВР“ и
„Комуникационна техника и технология“ в катедра
„Техника“ към факултет „Пожарна безопасност
и защита на населението“ със срок 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Документи
в академия, п. к. 555, тел. 98 29 222.
6019
75. – Академията на Министерството на вът
решните работи обявява конкурс за приемане
на задочни докторанти по държавна поръчка за
учебната 2012 – 2013 г. в съответствие с Решение
№ 375 от 11.05.2012 г. на Министерския съвет
(приложение № 3 по т. 3), както следва:

№
по Ширед фър

1
1.

2

Професионално
направление

Образователна
и научна степен „доктор“
задочна форма
на обучение

3
Факултет „Полиция“
9.1. На ц иона л на си г у р ност (Организация и
управление извън сферата на материалното
производство)

4
2

ВЕСТНИК
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1
2.

2
3
3.6. Право (Криминалистика)

4
1

3.

3.6. Право (Криминология)

1

Факултет „Пожарна безопасност и защита на
населението“
1.

5.7. Арх и т ек т у ра, с т ро ителство и геодезия
( Те х н и к а н а б е з 
опасността на труда
и противопожарната
техника)

3

В срок 2 месеца след обнародване в „Държавен
вестник“ кандидатите подават следните документи
до ректора на Академията на МВР: 1. заявление
по образец, в което се посочва специалността, за
която кандидатстват; 2. автобиография; 3. диплома
за придобита образователно-квалификационна
степен „магистър“ с приложението или нотариално заверено копие от нея; 4. други документи,
удостоверяващи техните интереси и постижения
в съответната научна област; 5. документ за
платена такса за кандидатстване в размер 30 лв.
Таксата се заплаща по банков път чрез всяка
търговска банка по сметката на Академията
на МВР: IBAN: BG72UBBS80023106073404, BIC:
UBBSBGSF, титуляр: Академия на МВР, телефон
за справки: 02/98-29-222.
6020
56. – Националният военен университет „Васил Левски“ – Велико Търново, обявява конкурс за
заемане на академична длъжност главен асистент
от област на висшето образование 4. Природни
науки, математика и информатика, професионално направление 4.1. Физически науки, по научна
специалност 01.03.04 Ядрена физика (вкл. ядрени
модели и структура на атомното ядро; свойства на
атомните ядра и експериментална ядрена техника;
ядрени реакции и физика на деленето – радиоактивност), по учебните дисциплини: „Физика“,
„Ядрена физика“ и „Метеорология“ за цивилен
служител с образователна и научна степен „доктор“
в катедра „Защита на населението при бедствия,
аварии и катастрофи“ във факултет „Общовойскови“ на НВУ „Васил Левски“. Кандидатите да
подадат до началника на Националния военен
университет „Васил Левски“ следните документи:
заявление; автобиография; копие от дипломата за
образователна и научна степен „доктор“; списък на
публикации, изобретения и други научни и научноприложни разработки; медицинско свидетелство
(за работа); свидетелство за съдимост; удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв;
други документи, удостоверяващи интересите и
постиженията на кандидата в съответната научна
област, като изобретения, научно-приложни разработки и др. Срок за подаване на документите – 2
месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в регистратурата на университета,
Велико Търново, бул. България 76.
6026
59. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия обявява конкурси за заемане
на академични длъжности в област на висше
образование 5. Технически науки за: професор по

С Т Р.
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професионално направление 5.3 Комуникационна
и компютърна техника по научна специалност
Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране (цифрова
филтрация) към катедра „Автоматизация на
инженерния труд“ със срок 2 месеца; доценти
по професионално направление 5.7 Архитектура,
строителство и геодезия по научна специалност
Проектиране, строителство и поддържане на
улици, автомобилни пътища и съоръжения към
катедра „Пътища“ – един, със срок 3 месеца; по
научна специалност Автоматизация на инженерния труд и системи за автоматизирано проектиране
(в строителството) към катедра „Автоматизация
на инженерния труд“ – един, със срок 2 месеца;
главен асистент по научна специалност Обща,
висша и приложна геодезия (геодезия и геоинформатика) към катедра „Геодезия и геоинформатика“
със срок 3 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, в. 449, и 866-90-54.
6059
464. – Университетът по библиотекознание
и информационни технологии – София, обявява
конкурс за избор на доцент в професионално
нап равление 3.5. Общест вени ком у никации
и информационни нау к и (Музейна мрежа в
България) със срок 3 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи – на адрес
София, бул. Цариградско шосе 119, стая 111. За
справки тел. 970-85-83.
6011
91. – ВТУ „Т. Каблешков“ – София, обявява
конкурси за асистенти в област на висшето образование 3 „Социални, стопански и правни науки“,
професионално направление 3.8 „Икономика
(икономика на труда)“ – един; „Икономика (ценообразуване на транспортната услуга)“ – един;
„Икономика (микро- и макроикономика)“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „ Държавен
вестник“. Документи – деловодството на ВТУ
„Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158,
тел. 9709-209.
6012
5. – Националният природонаучен музей при
БАН – София, обявява конкурс за професор по
01.06.02 Зоология за нуждите на отдел „Безгръбначни животни“ със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи се приемат в
канцеларията на музея: бул. Цар Освободител 1,
1000 София, тел. 987-41-95.
6058
594. – Националният център по заразни и
паразитни болести – София, обявява конкурси за:
главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ в професионално
направление 7.1. „Медицина“ по научната специалност „Вирусология“ (01.06.13) за нуждите на НРЛ
„Ентеровируси“; професори в област на висше
образование 7. „Здравеопазване и спорт“ в професионално направление 7.1. „Медицина“: научна
специалност „Микробиология“ (01.06.12) – един
за нуждите на отдел „Микробиология“; научна
специалност „Вирусология“ (01.06.13) – един за
нуждите на отдел „Вирусология“, всички със срок
2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в НЦЗПБ, София 1504, бул. Янко
Сакъзов 26, телефон за справки: 02/846-83-07;
02/843-21-75.
6013

ВЕСТНИК
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253. – Община Казанлък на основание чл. 30
ЗПСК обявява, че през юни 2012 г. е извършена
продажба на общински нежилищен имот: поземлен имот с идентификатор 27499.501.1357, с
площ 1544 м 2 , трайно предназначение на територията: урбанизирана, НТП: за друг обществен
обект, комплекс, при съседи: 27499.501.3093,
27499.501.3118, 27499.501.2187 и 27499.223.616, по
кадастралната карта и кадастралните регистри
на с. Енина, община Казанлък, област Стара
Загора, одобрени със Заповед № РД-18-97 от
30.12.2009 г. на изпълнителни я директор на
АГКК, ведно със сградите, попадащи в него:
сграда с идентификатор 27499.501.1357.1, застроена площ 123 кв. м, два етажа, предназначение:
сграда за битови услуги, построена 1967 г., полумасивна конструкция; сграда с идентификатор
27499.501.1357.2, застроена площ 130 кв. м, един
етаж, с предназначение: сграда за битови услуги,
построена 1967 г., масивна конструкция; сграда с идентификатор 27499.501.1357.3, застроена
площ 115 кв. м, един етаж, с предназначение:
сг рада за битови усл у ги, пост роена 1967 г.,
масивна конструкция; сграда с идентификатор
27499.501.1357.4, застроена площ 119 кв. м, един
етаж, с предназначение: сграда за битови услуги,
построена 1967 г., полумасивна конструкция;
сграда с идентификатор 27499.501.1357.5, застроена площ 62 кв. м, един етаж, с предназначение:
сграда за битови услуги, построена 1967 г., полумасивна конструкция; сграда с идентификатор
27499.501.1357.6, застроена площ 99 кв. м, един
етаж, с предназначение: сграда за битови услуги,
построена 1967 г., полумасивна конструкция;
представляващ застроен УПИ I, кв. 126, съгласно
ПУП, одобрен със Заповед № 30 от 1988 г., на
„Агробиотех“ – ЕООД, EИК БУЛСТАТ 123683563,
със седалище и адрес на управление: с. Енина
6142, община Казанлък, област Стара Загора, за
сумата 40 000 лв. без ДДС, платени изцяло към
момента на подписване на приватизационния
договор.
5995
48. – Община Белица на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица, че
е изработен проект на ПУП – план за регулация
и застрояване за поземлен имот № 03504.237.27 в
м. Трънето по кадастралната карта на гр. Белица,
одобрена със Заповед № РД-18-53 от 1.04.2008 г.
на АГКК – София, за промяна предназначението
от земеделска земя за „Складова база и офиси“
с възложител Муса Джемал Палев. Проектът се
намира в дирекция „Специализирана администрация“ при Община Белица. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересованите могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план – план за регулация и застрояване на гр. Белица, до общинската администрация – Белица.
5961
15. – 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 – парцеларен план за трасе
на обект: „Оптична кабелна линия 0807-0801/
ТШ2-0815“, преминаващ през община Бургас
и община Созопол. Проектът за ПУП – ПП е
разгледан и приет от Областен експертен съвет
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по устройство на територията с протокол № 3 от
16.05.2012 г. Проектът за трасето, преминаващо
през територията на община Бургас, е изложен
за разглеждане в сградата на Община Бургас,
дирекция „У Т“, ет. 4. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
по проектите до общинската администрация в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5939
61. – Община Велико Търново на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линеен обект, въздушен ел.
далекопровод 20 kV, осигуряващ захранването
на ПИ 10447.26.18, м. Дълга лъка в землището
на гр. Велико Търново. Проектът се намира в
общинската администрация, стая 519. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания към проекта до кмета
на Община Велико Търново в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5870
54. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ уведомява заинтересованите граждани, че е изработен проект за изменение на
ПУП – парцеларен план на обект: „Нов мост
на р. Дунав при Видин – Калафат – елементи
на техническата и транспортната инфраструктура“. Документацията може да бъде разгледана
в стая 9, ет. 4 в сградата на Община Видин.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за изменение на ПУП – парцеларен план до
общинската администрация.
6022
501. – Община гр. Годеч, Софийска област,
на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е
изработен проект за изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – план за регулация
на гр. Годеч, община Годеч, Софийска област, в
квартали 120 и 120а, както следва: премахва се
улица с о.т. № 395 и 396а; изменя се регулацията
на УПИ VІ-1474 от квартал 120 и на УПИ І-1473,
УПИ ІІІ-1471 и УПИ ІV-1471 от квартал 120а;
образува се нов УПИ с № ХХ-1627. Проектът е
изложен за разглеждане в стая 120 в сградата
на общината. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация – Годеч.
5919
6. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен и трасировъчен план за водопровод и електрически кабел за захранване
на обект: „Бензиностанция“ в имот кад. № 333
по КВС от землището на с. Корница, община
Гоце Делчев. Трасето на електрическия кабел
преминава през имот кад. № 59001 – асфалтов
път IV клас, собственост на Община Гоце Делчев.
Трасето на водопровода преминава през имоти
с кад. № 59001, 53076, 53114 и 53072 по КВС от
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землището на с. Корница, община Гоце Делчев,
област Благоевград. Проектната документация се
намира в общинската администрация – гр. Гоце
Делчев, стая 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
5920
7. – Община Гоце Делчев на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изготвен проект за
ПУП – парцеларен план за водопровод за захранване на обект: Храм „Св. Архангел“, с. Баничан,
ЕКАТТЕ 02600, община Гоце Делчев. Трасето на
водопровода преминава през имоти с № 000160;
000152; 302,003; 012025; 000163; 302,008; 023,003;
005156 и 010154 по КВС от землището на с. Баничан и с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград. Проектната документация се
намира в общинската администрация, гр. Гоце
Делчев, стая 102. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до общинската администрация – гр. Гоце Делчев.
5921
97. – Община Каварна на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен ПУП – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща подземен електропровод, свързващ
ветрогенератори, предвидени за изграждане в
поземлени имоти 35064.13.94 и 35064.13.87 с ГРУ
в ПИ 35064.11.42 в землището на гр. Каварна,
засягащ следното трасе: ПИ 13.87, ПИ 13.94, ПИ
13.70, ПИ 16.97, ПИ 11.94 в землище на гр. Каварна
и ПИ 19.117, землище с. Селце, община Каварна.
Проектът се намира в отдел ,,ТУС“ при Община
Каварна. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в ,,Държавен вестник“ заинтересованите могат
да се запознаят със същия и направят писмени
искания, предложения и възражения по проекта
до общинската администрация, Каварна.
5906
18. – Община Карнобат на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за „Трасе на ел. кабел
20 kV от стълб № 73 (ПИ 000315) в землището
на гр. Карнобат до ПИ 180014 в землището на
с. Искра, община Карнобат. Проектът на ПУП –
ПП е изложен в сградата на Община Карнобат,
отдел „ТСУ“ – център за административно и
информационно обслу жване на гра ж даните,
ет. 1. В едномесечен срок от обнародването на
обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица на основание чл. 128, ал. 5 във
връзка с чл. 131 ЗУТ могат да направят писмени
предложения, искания и възражения по проекта
до общинската администрация.
5997
33. – Община Мездра, област Враца, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ обявява, че е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване за промяна предназначението на земеделска земя за изграждане на
„Паркинг с гаражи“ в ПИ № 010041, местност
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Моста, в землището на гр. Мездра, община Мез
дра. Проектът е на разположение в сградата на
Община Мездра, стая 106. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, Мездра.
5860
27. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Кабели 20
kV за жилищна група „Орхидея Форт Гардън“ за
ПИ с идентификатор 51500.45.79, м. Инджекьойско
блато, землище гр. Несебър. Според заявеното
намерение трасето на новопредвидени кабели 20
kV преминава през поземлен имот с идентификатор 51500.45.65 – общинска собственост, с начин
на трайно ползване – полски път. Сервитутът
на кабела 20 kV е 2 м от ляво и дясно на оста
съгласно Наредба № 16 от 2004 г. за сервитутите
на енергийните обекти. Проектът е изложен в
сградата на общинската администрация в стая
№ 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31. На основание 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.
5931
28. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Външни
ВиК мрежи“ за ПИ 11538.12.170 в местност Варницата, землище гр. Свети Влас, преминаващ през
поземлени имоти – общинска собственост – ПИ
11538.12.163 и ПИ 11538.12.165, с начин на трайно
ползване – полски път. За ПИ 11538.12.170 са
проектирани две водопроводни отклонения в
северната и южната част на имота. Северното
отклонение започва от съществуващ водопровод
ПЕВП ∅ 110 и пресича полски път 11538.12.165,
а южното започва от съществуващ водопровод
ПЕВП ∅ 160, минава през 11538.12.30 и пресича
полски пътища 11538.12.165 и 11538.12.163. Битовата
канализация минава по полски път 11538.12.163
на разстояние 3 м от границата на имота, пресича полски път 11538.12.165 и се включва в съществуваща ревизионна шахта на съществуваща
битова канализация ∅ 300. От двете страни на
водопровода и канализацията е предвиден сервитут 3 м от двете страни на трасетата. Дължината на водопроводните отклонения е 16 м, а на
битовата канализация е 75 м – за елементи на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места. Проектът е изложен в сградата
на общинската администрация в стая № 36, ет. 3,
тел. 0554/2-93-31. На основание 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.
5932
29. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план на обект: „Напорен
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тръбопровод за „Панорама 1“ и реконструкция
на водопровод в местност Варницата, землище
гр. Свети Влас, преминаващ през поземлени имоти – общинска собственост – ПИ 11538.12.163 и ПИ
11538.12.165, с начин на трайно ползване – полски
път. Напорният тръбопровод започва от съществуваща РШ 17 на ПСОВ „Елените“, минава по
местен път „Влас – Елените“ – имот 11538.9.154
и 11538.13.155, пресича полски път 11538.13.162 и
през имот 11538.13.63 достига до КПС „Панорама“. Реконструираният водопровод минава през
имот 11538.12.58, по полски път 11538.12.164 и
през имот 11538.12.15. За водопровода и напорния
тръбопровод е предвиден сервитут 3 м от двете
страни на трасетата. Дължината на водопровода
е 380 м, а на напорния тръбопровод – 1239 м.
Проектът е изложен в сградата на общинската
администрация в стая № 36, ет. 3, тел. 0554/2-93-31.
На основание 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.
5933
500. – Община Омуртаг на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че с
предписание № 768 от 29.11.2011 г. на кмета на
общината и Решение № 80 по протокол № 11
от 30.05.2012 г. от заседание на Общинския съвет – гр. Омуртаг, във връзка с молба вх. № 9100-775 от 1.11.2011 г. от „Борко“ – ЕООД, Велико
Търново, е изработен ПУП – парцеларен план за
присъединяване на малка ветрова електроцентрала в ПИ № 53535.232.11 в землището на гр. Омуртаг,
ПУП – парцеларен план за присъединяване на
малка ветрова електроцентрала в ПИ № 007029 и
ПИ № 008026 в землището на с. Илийно, община
Омуртаг, ПУП – парцеларен план за присъединяване на малка ветрова електроцентрала в ПИ
№ 044025 в землището на с. Веренци, община
Омуртаг, и ПУП – парцеларен план за присъединяване на малка ветрова електроцентрала в
ПИ № 002024 и ПИ № 001014 в землището на
с. Илийно, община Омуртаг. Заинтересованите
могат да се запознаят с проекта, изложен за
проучване в стая № 17 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ възражения по
проекта могат да бъдат подавани до Експертния
съвет по устройство на територията при Община
Омуртаг в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6004
83. – Община Павел баня на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план на
подземен ел. провод – захранване на ПИ 000109
в землището на с. Асен, община Павел баня.
Документацията по изработения проект е на разположение всеки работен ден в стая 9 в сградата
на Община Павел баня. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ писмени възражения, предложения и
искания по проекта могат да бъдат подавани до
общинската администрация в 30-дневен срок от
обнародването в „Държавен вестник“.
5996
25. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
ПУП – ПРЗ, ел. и В и К схемите към него за
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територията, заключена между о.т. 88-66-67-145144-146-143-142-141-140-139-138-135-136-137, представляваща Стопански двор ІІ-юг в землището на
с. Говедаре, като с план-регулация се урегулира
територията на стопанския двор, като се обособява
нов квартал с № 15 и улична мрежа, максимално
съобразена с границите на съществуващите поземлени имоти и на полските пътища. С плана
за застрояване се повдигат и запазват част от
съществуващите сгради в новообособените УПИ
І-29, V-33, VІ-34, Х-17, ХІ-11, ХІІ-21 и се предвижда свободно стоящо или свързано застрояване
при параметри за зона „Пп“ – Пзастр. – 60 %,
Позел. – 40 %, и Кинт. – 2,5. Проектите са изложени в кметство с. Говедаре и в стая 506, ет. 5 на
Община Пазарджик. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ заинтересуваните лица по чл. 131, ал. 2, т. 5
ЗУТ могат да направят писмени възражения по
проекта в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“.
6003
1. – Община гр. Раковски, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен проект ПУП – ПРЗ,
схеми ел., В и К и пътна и ПУП – ПП (ел. схеми
и пътна) за промяна предназначението на ПИ
003 042 в м. Кърньова кория по КВС на кв. Секирово, гр. Раковски, като се образува УПИ 003
042 – за производствени и складови дейности,
манипулационна за плодове и зеленчуци, с регулационни граници, съвпадащи с имотните граници
на ПИ 003 042, и улична регулационна линия,
изтеглена на 4 м навътре в поземления имот, с
цел урегулиране на полския път. Определя се
свободно и ниско застрояване с височина до 10 м
съгласно ограничителните застроителни линии,
отразени в проекта с червен пунктир. Определя
се зона „Пч“. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация, ет. 1, стая № 2. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения по проекта до общинската администрацаия, гр. Раковски.
5966
30. – Община Сливо поле на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с издадена
Заповед № РД-09-297 от 18.05.2012 г. на кмета на
общината е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – план за застрояване на ПИ
000111 по КВС на с. Голямо Враново, община
Сливо поле, област Русе. Проектът за ПУП е
внесен за одобряване с искане с вх. № СП-2879
от 14.06.2012 г. и е изложен за разглеждане в
стая 12 в сградата на Община Сливо поле, бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6005
30а. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с
издадена Заповед № РД-09-281 от 16.05.2012 г. на
кмета на общината е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
на инженерната инфраструктура – водопровод
от съществуваща водомерна шахта в ПИ 23 до
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ПИ 66002 и ПИ 66004 по КВС на с. Юделник,
община Сливо поле, област Русе. Проектът за
ПУП е внесен за одобряване с искане с вх. № СП2742 от 6.06.2012 г. и е изложен за разглеждане в
стая 12 на сградата на Община Сливо поле, бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6006
30б. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с
издадена Заповед № РД-09-282 от 16.05.2012 г.
на кмета на общината е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план на инженерната инфраструктура – отвеждащ
и довеждащ тръбопровод от р. Дунав до УПИ
ІІ-1820, кв. 118, с. Ряхово, община Сливо поле,
област Русе. Проектът за ПУП е внесен за одобряване с искане с вх. № СП-2725 от 5.06.2012 г.
и е изложен за разглеждане в стая 12, сградата
на Община Сливо поле, бул. България 26. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6007
30в. – Община Сливо поле на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че във връзка с
издадена Заповед № РД-09-283 от 16.05.2012 г. на
кмета на общината е изработен проект за подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен план
на инженерната инфраструктура – канализация
за отвеждане на отпадни води от пречиствателно съоръжение в УПИ І-1818, кв. 105, с. Ряхово,
община Сливо поле, област Русе. Проектът за
ПУП е внесен за одобряване с искане с вх. № СП2724 от 5.06.2012 г. и е изложен за разглеждане
в стая 12, сградата на Община Сливо поле, бул.
България 26. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6008
6. – Община Созопол, област Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за ПУП – парцеларен план на елемент на
техническата инфраструктура извън границите на
населените места в з-ще гр. Черноморец, област
Бургас, за обект: „Оптична кабелна линия 08070801/ТШ2-0815‘‘. Трасето на новопроектирания
оптичен кабел преминава през имот с номер по
кадастрална карта № 81178.40.358 в з-ще гр. Черноморец. 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 за подробен устройствен план пред
общинската администрация.
5938
41. – Община Созопол (ЕКАТТЕ 67800), област
Бургас, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
на елемент на техническата инфраструктура извън
границите на населените места з-ще гр. Черноморец, област Бургас, за обект: „Тласкатели и
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колектори от КПСт до ПСОВ „Созопол“ към
интегриран проект за водния цикъл на гр. Черноморец, община Созопол“. Трасетата на новопроектираните колектори преминават основно по
местни и полски улици в з-ще Черноморец, като
сервитутите на колекторите са нанесени по 3 м
от двете страни. Заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план пред общинската администрация.
5967
390. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на подземен кабелен ел.
провод 20 kV до поземлен имот № 010066 през
поземлени имоти № 000229, № 000078, № 000042,
№ 000043, № 000075, № 000082 и в сервитута на
АМ „Тракия“ по КВС на землище с. Дражево,
област Ямбол, община „Тунджа“. Проектът е на
разположение на заинтересуваните лица в отдел
„АТО и С“, стая 103 в сградата на общинската
администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
5861
391. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен
план) за трасе на канализационен клон от поземлен
имот № 010066 до дере поземлен имот № 000043,
през поземлени имоти № 000082, № 000043 и по
сервитута на АМ „Тракия“ по КВС на землище
с. Дражево, област Ямбол, община „Тунджа“.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“, стая 103 в сградата на
общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5862
392. – Община „Тунджа“ – Ямбол, на основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за подробен устройствен план (парцеларен план) за трасе на водопровод до поземлен
имот № 010066 през поземлени имоти № 000078,
№ 000042, № 000043, № 000075, 000082 и в сервитута и обхвата на АМ „Тракия“ по КВС на землище
с. Дражево, област Ямбол, община „Тунджа“.
Проектът е на разположение на заинтересуваните
лица в отдел „АТО и С“, стая 103 в сградата на
общинската администрация, Ямбол, пл. Освобождение 1. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
5863
4. – Община с. Братя Даскалови на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава, че по реда на чл. 150,
ал. 2 ЗУТ е изработен комплексен проект за обект
„Дестилерия за преработка на етеричномаслени
суровини“ по част „В и К“ парцеларен план на
уличен канал в УПИ-ІІ, кв. 57 по плана на с. Ме-
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дово, община Братя Даскалови, преминаващ през
поземлен имот № 000397 в землището на с. Медово, общинска публична собственост. Проектът
се намира в дирекция „УТИСПП“ при Община
Братя Даскалови. Заинтересованите лица могат
да се запознаят с проекта и да направят писмени
възражения, предложения и искания в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“.
5980

С ЪД И Л И Щ А
Върховният административен съд на основание чл. 181 АПК съобщава, че е постъпила
жалба от сдружение с нестопанска цел „Синдикална федерация на служителите в МВР“ със
седалище и адрес на управление: София, ул.
Иван Вазов 42, ет. 2, представлявано от зам.председателите на УС Илия Хрисимов и Илия
Кузманов, и Людмила Спасова Иванова, служител
на Граничен полицейски участък – гр. Трън, при
РДГП – Драгоман, срещу Постановление № 86
на Министерския съвет от 2010 г. за заплатите
на военнослужещите и цивилните служители по
ЗОВСРБ и на държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение по ЗМВР
(обн., ДВ, бр. 36 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 50,
68 и 93 от 2011 г.; изм., бр. 27 от 2012 г., в сила
от 1.01.2012 г.), по която е образувано адм. д.
№ 7784/2012 по описа на ВАС, второ отделение.
6021
Благоевградският районен съд съобщава на
Миливой Четоевич (Milivoi Chetoevich) – гражданин на Босна и Херцеговина, роден на 8.03.1975 г.
в Баня Лука, нямащ адресна регистрация в Репуб
лика България и с неизвестен адрес в чужбина,
да се яви в съда в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ като ответник по
гр.д. № 1148/2012, заведено от Илиана Илийчова
Четоевич, с постоянен адрес Благоевград, ул.
Иларион Макариополски 3, ет. 3, ап. 6, по чл. 49
СК за получаване на разпореждане по чл. 131
ГПК, постановено по гр.д. № 1148/2012, ведно
с препис от искова молба и приложенията към
нея. Ако въпреки обнародването ответникът не
се яви в съда за получаване на съдебните книжа,
съдът ще му назначи особен представител на
разноски на ищеца.
6024
Елховският районен съд, гражданска колегия,
II състав, уведомява Ричард Франсис Стейнис,
гражданин на Ирландия, роден на 9.08.1967 г.,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в
Република България, че срещу него е заведено
гр.д. № 542/2011 по описа на съда от „Бийч апартмънтс“ – ЕООД, с управител Михаил Христ ов
Чобанов и че в деловодството на съда в Елхово,
ул. Пирот 2, се намират исковата молба и приложенията към нея с превод на английски език,
които може да получи в двуседмичен срок от
обнародването на това уведомление в „Държавен вестник“. При неявяване на Ричард Франсис
Стейнис или на упълномощено от него лице в
двуседмичен срок съдът ще му назначи особен
представител на разноски на ищеца.
5984
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Пловдивският районен съд, ІV гр. състав,
призовава Петър Георгиев Иванов, сега с неизвестен адрес, да се яви в съда на 17.ІХ.2012 г. в
10 ч. като ответник по гр. д. № 4116/2012, заведено
от Стоянка Николова Генова и Васил Георгиев
Генов от с. Йоаким Груево, за иск. Ако въпреки
обнародването ответникът не се яви в съда при
разглеждане на делото, съдът ще му назначи
особен представител.
6023
Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 117 състав, уведомява Игор Тодороски,
гражданин на Македония, роден на 30.10.1974 г., че
има качеството на ответник по гр. д. № 4233/2011
по описа на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, образувано
по предявен от Ивелина Тонева Бакалова иск
с правно основание чл. 132, ал. 1, т. 2 СК за
лишаване от родителски права по отношение
на детето Александра Игор Тодороска, и му
указва, че в двуседмичен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на СРС, ІІІ ГО, 117 състав, за връчване
на съобщение по чл. 131 ГПК ведно с исковата
молба и приложенията към нея.
5983
Добричкият окръжен съд, гражданско отделение, уведомява, че е образувано гр.д. № 251/2012
въз основа на постъпило мотивирано искане
от Комисията за установяване на имущество,
придобито от престъпна дейност на основание
чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД срещу Милен Радев
Александров от Добрич, ул. Ген. Георги Попов 60А,
Сергей Ангелов Галинов от Добрич, бул. Русия
200, Султанка Иванова Галинова от Добрич, бул.
Русия 200, Севда Филипова Илиева от Добрич,
ул. Агликина поляна 72, Ибрям Хасанов Юсеиов
от Добрич, ул. Чайка 46, и Анелия Йорданова
Иванова от Добрич, ул. Чайка 46, за отнемане в
полза на държавата на имущество на обща стойност 546 929,83 лв. Делото е насрочено за първо
съдебно заседание на 26.09.2012 г. от 11 ч. Дава
едномесечен срок от датата на обнародване на
обявлението за предявяване в рамките на образуваното производство от трети заинтересовани
лица на претенции върху имуществото, за чието
отнемане се настоява.
Настоява се за отнемане в полза на държавата
на имущество, както следва:
От Милен Радев Александров на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД:
– 84 кв. м идеални части от недвижим имот
в Добрич, УПИ-7, кв. 21, предвиден за жилищно
застрояване по плана на гр. Добрич, ж.к. Балик – Йовково – Север, представляващ дворно
място 283 кв. м, при съседи: от изток – улица, от
запад – УПИ-IX, от север – УПИ-VI, от юг – VIII,
собственост на Милен Радев Александров, придобити с договор за покупко-продажба на общински
недвижим имот № 40, том 40, вх. рег. № 19046
от 19.12.2005 г. Сл. Вп. – Добрич, и решение
№ 72 от 23.07.2007 г. по гр.д. № 1358/2006 по
описа на Добричкия районен съд, влязло в сила
на 12.09.2007 г., вписано в СВ – Добрич, вх. рег.
№ 13073 от 21.09.2007 г., акт № 122, т. 27 на Сл.
Вп. – Добрич, с пазарна стойност към настоящия
момент – 16 360 лв.
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– Мотопед марка „Зонг Шен“, модел „3С 50 КТ 4“,
с рег. № ТХ 1178 М, рама № LZSTCBPD561900256,
двигател: ZS1P39QMB56900300, дата на първа
регистрация 12.04.2006 г., с пазарна стойност към
настоящия момент – 810 лв.
– Лек автомобил марка „Мерцедес“, модел „Е 270 Ц Д И“, с рег. № 434Н799, ра ма
№ WDB2110161A219574, двигател: без номер, дата
на първа регистрация 24.01.2003 г., с пазарна
стойност към настоящия момент – 13 000 лв.
– Лек автомобил марка „Ауди“, модел „А 4“, с
рег. № ТХ 6191 ХВ, рама № WAUZZZ8E32A168470,
двигател: AYM020449, дата на първа регистрация
15.01.2002 г.
– 50 д ру же с т вен и д я ла о т к а п и т а ла на
„Деси – 2007“ – ЕООД, ЕИК 124712847, регистрирано с решение № 2058 от 10.09.2007 г. по
ф.д. № 1179/2007 на ДОС, вписано в рег. 1, т. 169,
парт. 933, стр. 145, пререгистрирано в ТР на
18.12.2008 г., с едноличен собственик на капитала и управител Милен Радев Александров, с
номинална стойност 5000 лв.
– Банкноти с номинал 20 евро със сериен № U80579309846, 20 евро с ъс сериен №
U60511553636, 20 евро със сериен № U40607536892,
20 евро със сериен № U34361486528, 20 евро
със сериен № U69530490131, 20 евро със сериен
№ U72562574543, 20 евро със сериен № S17569958326,
20 евро със сериен № X29204722028, 20 евро със
сериен № U43609512389, 20 евро със сериен
№ U76039586951, 20 евро със сериен № U78285024788,
20 евро със сериен № U29777354087, 20 евро със
сериен № U80579309855, 20 евро със сериен
№ U38470467056, 20 евро със сериен № U37843308473,
20 евро със сериен № U45748887629, 20 евро със
сериен № U64144256252, 20 евро със сериен
№ U36741064982, 20 евро със сериен № U43249157663,
20 евро със сериен № U38609518451, 20 евро със
сериен № U45009338216, 20 евро със сериен
№ U84367615604, 20 евро със сериен № U61379936708,
20 евро със сериен № U71839558805, 20 евро със
сериен № U57839256662, 20 евро със сериен
№ U50741004155, 20 евро със сериен № U56815785707,
20 евро със сериен № U77503489853, 20 евро
със сериен № U8839488655, 20 евро със сериен
№ U39839552978, 20 евро със сериен № U48360235352,
20 евро със сериен № X30184241393, 20 евро със
сериен № U77466937793, 20 евро със сериен
№ P12174075262, 20 евро със сериен № U73323203423,
20 евро със сериен № U30717457556, 20 евро със
сериен № U61734363125, 20 евро със сериен №
V15124039645, 20 евро със сериен № U42839562101,
20 евро със сериен № U46561258517, 20 евро
със сериен № U44609671049, 20 евро със сериен
№ U74843527757, 20 евро със сериен № U66148013561,
20 евро със сериен № U36609781775, 20 евро
със сериен № U77428649516, 20 евро със сериен № U66453463256, 20 евро със сериен №
U60843387497, 20 евро със сериен № U49719042473,
20 евро със сериен № U35133329219, 20 евро
със сериен № P18433826983, 50 лева със сериен
№ БГ1245631, 50 лева със сериен № БВ8549486, 50
лева със сериен № БА7628717, 50 лева със сериен
№ БЕ6286216, 50 лева със сериен № БГ4165299, 50
лева със сериен № ББ4898071, 50 лева със сериен
№ БВ2085544, 50 лева със сериен № ББ3571070, 50
лева със сериен № АИ7347441, 50 лева със сериен
№ АИ7045016, 50 лева със сериен № АЕ7656372, 50
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лева със сериен № БГ5819817, 50 лева със сериен
№ БВ8828354, 50 лева със сериен № БА9899814, 50
лева със сериен № АА8833971, 50 лева със сериен
№ БА8170216, 50 лева със сериен № АИ2923114, 50
лева със сериен № БА8031079, 50 лева със сериен
№ БА3561493, 50 лева със сериен № БД3612129, 50
лева със сериен № АВ5690628, 50 лева със сериен
№ АЗ2417162, 50 лева със сериен № ББ5552368, 50
лева със сериен № БГ6617517, 50 лева със сериен
№ БД2910244, 50 лева със сериен № ББ1096168, 50
лева със сериен № АИ2068817, 50 лева със сериен
№ АИ6992224, 50 лева със сериен № АД7003782, 50
лева със сериен № АЗ3473672, 50 лева със сериен
№ АИ0988311, 50 лева със сериен № ББ2757015, 50
лева със сериен № АИ0821003, 50 лева със сериен
№ ББ0709565, 50 лева със сериен № АД4459256, 50
лева със сериен № БЕ9908469, 50 лева със сериен
№ БГ9884891, 50 лева със сериен № АЕ8561564, 50
лева със сериен № БА2319738, 50 лева със сериен
№ БА3882088, 50 лева със сериен № БА5210787, 50
лева със сериен № БА0731643, 50 лева със сериен
№ АЗ5325212, 50 лева със сериен № БГ3009850, 50
лева със сериен № ББ0569857, 50 лева със сериен
№ АИ9284962, 50 лева със сериен № БА7438295, 50
лева със сериен № БГ6833845, 50 лева със сериен
№ ББ8785176, 50 лева със сериен № БГ5574907, 50
лева със сериен № АГ5114615, 50 лева със сериен
№ АЕ05846907, 50 лева със сериен № АБ4270702, 50
лева със сериен № ББ5286396, 50 лева със сериен
№ БВ1370991, 50 лева със сериен № АЗ2563770, 50
лева със сериен № АЗ2459757, 50 лева със сериен
№ БВ1523475, 50 лева със сериен № БВ0957546, 50
лева със сериен № ББ8889377, 50 лева със сериен
№ АГ7666199, 50 лева със сериен № БГ9473491, 50
лева със сериен № АИ2977909, 50 лева със сериен
№ ББ4405951, 50 лева със сериен № БА1035971, 50
лева със сериен № ББ2807075, 50 лева със сериен
№ БВ8632103, 50 лева със сериен № АВ6264471, 50
лева със сериен № БГ6526430, 50 лева със сериен
№ БГ9899672, 50 лева със сериен № БД1739310, 50
лева със сериен № ББ1978262, 50 лева със сериен
№ АИ8035391, 50 лева със сериен № АЕ1584052, 50
лева със сериен № БГ6045760, 50 лева със сериен
№ БГ2906775, 50 лева със сериен № АИ5272422, 50
лева със сериен № БА0735705, 50 лева със сериен
№ АГ3419329, 50 лева със сериен № БГ2620371, 50
лева със сериен № БГ8620867, 50 лева със сериен
№ АГ8914447, 50 лева със сериен № АИ9017128, 50
лева със сериен № БВ1211983, 50 лева със сериен
№ АЕ8998353, 50 лева със сериен № БВ9649616, 50
лева със сериен № ББ1069543, 50 лева със сериен
№ АД2571195, 50 лева със сериен № АГ6805047, 50
лева със сериен № БВ7258715, 50 лева със сериен
№ АЕ0072238, 50 лева със сериен № АГ3775354, 50
лева със сериен № БВ8663060, 50 лева със сериен
№ АИ9857074, 50 лева със сериен № БА2686409, 50
лева със сериен № БВ2491487, 50 лева със сериен
№ ББ4410244, 50 лева със сериен № АЗ3682712, 50
лева със сериен № АЗ2789145, 50 лева със сериен
№ БА0129610, 50 лева със сериен № АА2324103, 50
лева със сериен № АА0526756, 50 лева със сериен
№ БГ7444371, 50 лева със сериен № БГ7562608, 50
лева със сериен № ЯА1279573, 50 лева със сериен
№ БГ4235175, 50 лева със сериен № БГ5720178, 50
лева със сериен № АЕ3954891, 50 лева със сериен
№ БВ8429243, 50 лева със сериен № БГ6981384, 50
лева със сериен № БД2886425, 50 лева със сериен
№ БГ3654875, 50 лева със сериен № ББ5362205, 50
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лева със сериен № АЗ2790539, 50 лева със сериен
№ ББ1221726, 50 лева със сериен № БД2443731, 50
лева със сериен № АК0102066, 50 лева със сериен
№ АИ1422506, 50 лева със сериен № АЗ8073095, 50
лева със сериен № АЕ7609324, 50 лева със сериен
№ БА1048930, 50 лева със сериен № ББ9755039,
на обща стойност 8055,83 лв.
– Мо б и л н и т е л е ф о н и м а р к а : „ Но к и а“
с IMEI 356799/02/717248/2, „Нок иа“ с IMEI
53927/01/122214/5, „Нокиа“ с IMEI 58241/03/361792/2,
„Нокиа“ с IMEI 359351/03/7658246, „Нокиа“ с IMEI
354193026156856, „Нокиа“ с IMEI 53099/02/325688/1,
„Самсунг“ с IMEI 355789/01/824750/1, „Самсунг“ с
IMEI 354063/00/815298/5, „Ел Джи“ с IMEI 35612901747639-8, „Нокиа“ с IMEI 358645/01/471257/4,
„ Но к и а“ с I M E I 35419 9/0 3/9 9 2 0 3 0/3, „ Но к и а“ с I M E I 3 5 41 9 6 / 0 2 / 2 2 2 2 8 8 / 7, „ Н о к и а “ с I M E I 3 5 8 6 4 5/ 0 1 /4 7 3 4 7 2 / 7, „ Н о к и а“ с I M E I 3 5 6 9 4 3/ 0 9/ 9 0 1 316 /5 , „С а м с у н г “ с I M E I 3 5 8 6 6 8 / 0 3/ 3 8 0 3 6 4/6 , „ Н о к иа“ с IMEI 353655/01/046933/0, „Самсу н г“
с IMEI 356075/01/179097/1, „Pantech“ с IMEI
352829001278858 – всичк и апарати с пазарна
стойност към момента от по 50 лв.
– Дигитална камера марка „Самсунг“, сериен
№ 72406410, с пазарна стойност към момента
150 лв.
– Пистолет „Волтран – Майор“ 9 мм, мод. 88,
сериен № М2909, 2 бр. пълнители, 10 бр. патр они
WADIE – 9 мм, с пазарна стойност към момента
90 лв.
– Компютър, черен на цвят, с английски букви
„EYE MAX“, компютър, сив на цвят, с надпис
„SUPER POWER“ с № BG70065071070, двата с
пазарна стойност към момента от по 200 лв.
– Мобилен телефон марка „Нокиа“ с IMEI
354189025098974, с пазарна стойност към момента 50 лв.
От Милен Радев Александров на основание чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД:
– Сумата от 16 300 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на недвижим имот – апартамент в Добрич, бул. Русия 49,
ет. 1, ап. 7, с идентификатор № 72624.614.3228.1.7,
с идеални части от отстъпеното право на строеж
върху дворното място, продаден с нот. акт № 85,
т. 7, рег. № 9752, дело № 1200 от 12.05.2006 г.,
вх. рег. № 7748, акт № 59, т. 13, дело № 3596 от
12.05.2006 г. на Сл. Вп. – Добрич, от първия ответник на лицето Красимир Иванов Георгиев.
– С у мата от 96 20 0 лв., п редставл яваща
пазарната стойност към датата на продажбата
на недвижим имот в Добрич, ул. Хр. Ботев 56,
представляващ едноетажна сграда за търговия
и услуги с подземен ета ж с идентификатор
№ 72624.619.218.13, ведно с правото на строеж
върху общински поземлен имот от 200 кв. м,
продаден с нот. акт № 131, т. 5, рег. № 5154, дело
№ 612 от 15.09.2009 г. от ответника на Ангелина
Иванова Николова.
– Сумите от 4000 лв., 11 000 лв., 17 500 лв.,
11 500 лв., 9000 лв., 28 500 лв., 23 500 лв., 23 000 лв.,
10 500 лв., 11 000 лв., 33 500 лв., 15 500 лв.,
12 000 лв. от продажбата на 13 МПС, отчуждени
от първия ответник.
Направено е искане за провъзгласяване недействителност по отношение на държавата на сключените между първия ответник и Сергей Ангелов
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Галинов от Добрич, бул. Русия 200, и Султанка
Иванова Галинова от Добрич, бул. Русия 200, по
време на брака на последните двама договор за
покупко-продажба на недвижим имот в Добрич,
ул. Каменица 41, представляващ 511 кв. м имот с
идентификатор 72624.618.226, и на основание чл. 4,
ал. 1 ЗОПДИППД за отнемането му от първия
ответник в полза на държавата при пазарна стойност към настоящия момент 26 986 лв.
Срещу първия ответник и Севда Филипова
Илиева от Добрич, ул. Агликина поляна 72, на
основание чл. 7, т. 2, пр. 1, 2, 3 и 4 ЗОПДИППД за
провъзгласяване недействителност по отношение
на държавата сключения между първия ответник
и Севда Филипова договор за покупко-продажба
на недвижим имот в с. Ген. Колево, община Доб
ричка, представляващ нива с площ 25,100 дка с
№ 009097, за отнемането му от първия ответник
в полза на държавата при пазарна стойност към
настоящия момент 19 553 лв.
На същото основание срещу първия ответник
и Ибрям Хасанов Юсеиов от Добрич, ул. Чайка
46, и Анелия Йорданова Иванова от Добрич, ул.
Чайка 46, за провъзгласяване недействителност
по отношение на държавата сключения между тях
договор за покупко-продажба на недвижим имот в
с. Ген. Колево, община Добричка, представляващ
нива с площ 25 дка, имот № 009096, с пазарна
стойност към настоящия момент 22 575 лв.
При условие на евентуалност, ако предявените
искове за провъзгласяване недействителността на
посочените по-горе сделки не бъдат уважени, са
предявени следните искове срещу Милен Александров на основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД
за отнемане на действително получената цена по
цитираните по-горе сделки съответно – 26 986 лв.,
19 553 лв., 22 575 лв.
6018
Плевенският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 във връзка с чл. 3, ал. 3 и 1 ЗОПДИППД
обявява, че е образувано гр.д. № 279/2012 по
предявено на 10.04.2012 г. мотивирано искане
(искова молба), вписано в СВ при АВ – Плевен,
на 12.04.2012 г. от КУИППД чрез зам.-председателя Антоанета Стоянова Георгиева-Цонкова,
против ответниците Горан Николов Станев с
постоянен адрес гр. Левски, ул. Гергана 36, и
Марияна Станева Станева с постоянен адрес
гр. Левски, ул. Гергана 36, за отнемане в полза
на държавата на следното имущество на обща
стойност 342 300 лв., а именно:
Поземлен имот, който съгласно скица № 1454
от 2.02.2012 г., издадена от СГКК – гр. Плевен, е
с идентификатор 43236.401.642 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Левски,
одобрени със Заповед № РД-18-2 от 23.01.2007 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес
на поземления имот: гр. Левски, община Левски, област Плевен, ул. Петрини 8, с площ 308
кв. м, трайно предназначение на територията:
урбанизирана, начин на трайно ползване: ниско
застрояване до 10 м, сгради, които попадат върху имота: 1. сграда 43236.401.642.1 – застроена
площ 195 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: жилищна сграда – еднофамилна; 2. сграда
43236.401.642.2 – застроена площ 22 кв. м, брой
етажи – 1, предназначение: хангар, депо, гараж, и
който имот съгласно нотариални актове е описан
като два недвижими имота, както следва:
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– недвижим имот, представляващ 1/2 ид.
част, 150 кв. м от дворно място, цялото 300 кв.
м, заедно с първия жилищен етаж от построената в това дворно място двуетажна жилищна
сграда със самостоятелен вход за всеки етаж;
етажът се състои от две стаи, дневна с кухнябокс, клозет и баня – застроен на 94 кв. м, и
северозападната част от мазата, състояща се
от две избени помещения, застроени общо на
33 кв. м, както и съответните идеални части от
всички общи части на сградата; описаният имот
представлява парцел І-1644 от кв. 28 по плана на
гр. Левски при граници за цялото: от две страни
улици, Николай Недялков Петров и наследници
на Миньо Иванов Николов;
– недвижим имот 132 кв. м ид. ч. от дворно
място, цялото 300 кв. м, представляващо парцел
І-1644 от кв. 28 по плана на гр. Левски, при граници за цялото: от две страни улици, Николай
Недялков Петров и наследници на Миньо Иванов Николов, ведно с построения в него втори
жилищен етаж от двуетажна жилищна сграда,
обособен в самостоятелно жилище, състоящ се
от две стаи, дневна с кухня-бокс, клозет и баня,
както и 1/2 ид. ч. от общите части на сградата,
североизточната част на мазата, състояща се от
две избени помещения, застроени общо на 29 кв.
м, а също и североизточната част на таванско
помещение на площ 47 кв. м и гараж, построен
на 18 кв. м, в източната част на парцел І-1644 от
кв. 28 по плана на гр. Левски.
Сумата от 25 000 лв., представляваща пазарната стойност към датата на продажбата на
УПИ, намиращ се в гр. Долни Дъбник, община
Долни Дъбник, област Плевен, на ул. Назъм
Хикмет 7, с площ 650 кв. м, съставляващ УПИ
№ VІІ-898 в кв. 53 по плана на града, заедно с
построените в него едноетажна жилищна сграда с площ 47 кв. м и две стопански постройки,
при съседи на имота: улица, имот № VІІІ-897
на Динко Динков Нацов, имот № ХVІІІ-889 на
Марин Дейкьов Николов и имот № VІ-899 на
Милен и Ана Михайлови.
Сумата от 2500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Алфа Ромео“ 164 ТД, с рег. № ЕН
9417 АН, рама № ZAR16400006218148, двигател
№ AK06420049740, с първоначална регистрация
8.08.1990 г.
Сумата от 2000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Ауди 100“, с рег. № ЕН 3546 АМ, рама
№ WAVZZZ4АZNN012556, двигател № АВP002948,
с първоначална регистрация 7.08.1991 г.
Сумата от 2800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на продажбата на лек автомобил марка „Ауди 100“, с рег. № ЕН 2560 АН, рама
№ WAVZZZ44ZGN154620, двигател № KP022997,
с първоначална регистрация 25.07.1986 г.
Наличната сума от 4,43 евро по сметка в евро
№ BG21UBBS80024404978818, в „ОББ“ – АД, клон
„Левски“, с титуляр Марияна Станева Станева.
Плевенският окръжен съд указва, че срокът, в
който заинтересованите лица могат да предявят
своите претенции върху горепосоченото имущес
тво, е най-късно в първото заседание, което е
насрочено за 6.11.2012 г. от 14 ч.
5985
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ДЪРЖАВЕН

ПОК А Н И И С ЪОБЩ ЕН И Я
1. – Управителният съвет на сдружение „Кили
Асоциация в България“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, което ще се състои
на 15.08.2012 г. в 18 ч. в София, пл. Журналист 1,
вх. Б, ап. 8, при следния дневен ред: 1. промяна
в състава на управителния съвет – предлагат се
за членове за новия управителен съвет: Тодор
Христов – председател на УС, Христо Христов и
Асен Николов – членове на УС; 2. приемане на
промени в устава на сдружението.
6030
1. – Управителният съвет на Българската
асоциация на преработвателите и търговците на
подправки, билки, подправъчни смеси и други
ароматни съставки, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ свиква извънредно общо събрание
на сдружението на 15.08.2012 г. в 14 ч. в София,
район „Искър“, ул. П-к Н. Бончев 10, скл. 39, при
следния дневен ред: 1. отчет на УС за дейността
на сдружението и финансов отчет за 2011 – 2012 г.;
проектобюджет 2012 – 2013 г.; 2. изключване на
А. А. Николов от УС; гласуване на нов член
на УС; 3. насоки за развитие, цели и задачи на
асоциацията; 4. други. Писмените материали,
свързани със събранието, са на разположение на
членовете на сдружението в седалището му. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 15 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
6068
1. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Българска педиатрична асоциация“ на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 14
от устава на сдружението свиква общо събрание
на сдружението на 27.10.2012 г. в 18 ч. в заседателната зала на втория етаж на хотел „Аугуста“
в гр. Хисар, бул. Гурко 3, при следния дневен
ред: 1. изменение и допълнение на устава на
сдружението; 2. избор на управителен съвет и на
контролен съвет на сдружението; 3. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
общото събрание ще се проведе същия ден в
19 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6029
53. – Управителният съвет на Военен спортен
клуб „Артилерист”, Асеновград, на основание чл.
26 ЗЮЛНЦ и чл. 19 от устава на ВСК „Артилерист“ свиква общо събрание на 30.07.2012 г. в 11
ч. в киносалона на военното подразделение при
следния дневен ред: 1. промяна състава на управителния съвет на ВСК „Артилерист“; 2. други.
6080
20. – Управителният съвет на Спортен клуб
по класическа борба „Локомотив 93“, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетноизборно събрание на 11.09.2012 г. в 14 ч. в зали
„Простор“ при следния дневен ред: 1. отчет за
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спортно-състезателната дейност на клуба; 2. отчет за финансовата дейност на клуба; 3. избор на
ново ръководство; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 15 ч. в зали „Простор“ и
при същия дневен ред.
5986
4. – Управителният съвет на Българската
асоциация за къмпинг и караванинг, Варна, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на 6.10.2012 г. в 10 ч. в „Шато Капса“, местност
Атева къща до Карлово, при следния дневен ред:
1. приемане на нови членове; 2. приемане на
финансовия отчет за 2011 г. и бюджета за 2012 г.;
3. приемане на поправки в устава на БАКК; 4.
избор на нов управителен съвет.
6015
8. – Управителният съвет на СК по борба и сумо
„Хан Аспарух“, гр. Исперих, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание
на 20.08.2012 г. в 17,30 ч. в спортната зала по борба
в гр. Исперих, ул. Оборище 4, при следния дневен
ред: 1. отчет на УС и КС за дейността на клуба за
периода 2009 – 2011 г.; 2. разискване и приемане
на двата отчета; 3. освобождаване от отговорност
членовете на УС; 4. избор на нов УС; 5. извършване
на промени в устава на спортния клуб. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се проведе същия ден, на същия адрес от 18,30 ч.
6028
5. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Клуб Пътешественик – гр. Пещера“, гр. Пещера, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
и устава на сдружението свиква общо събрание
на 20.08.2012 г. в 10 ч. в гр. Пещера, ул. Петър
Стайков 33, при следния дневен ред: 1. промяна
в наименованието на сдружението; 2. промени в
устава на сдружението; 3. промяна в седалището на
сдружението; 4. избор на нов управителен съвет; 5.
текущи. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
5987
Вичка Маринова Григорова – ликвидатор на
фондация „Фондация за добри родители“, София,
в ликвидация по ф.д. № 12503/2003, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на фондацията да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6060
Ева Бонева Андонова – ликвидатор на сдружение с нестопанска цел „Асоциация Европейски
институт за балканските страни“, в ликвидация по
ф. д. № 556/2008 на СГС, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ кани всички кредиторите на асоциацията
да предявят своите вземания в 6-месечен срок от
обнародването на поканата в „Държавен вестник“.
5979

Адрес на редакцията: 1169 София, пл. Княз Александър I № 1, тел. 939-35-17, тел./факс 986-10-76,
e-mail: DVest@parliament.bg, DVRed@parliament.bg.
Електронна страница на „Държавен вестник“: http://dv.parliament.bg
IBAN номерът на банковата сметка на „Държавен вестник“ е:
BG10BNBG96613100170401, BIC на БНБ – BNBGBGSD
Печат: ИПК „Родина“ – АД, София 1784, бул. Цариградско шосе 113А
ДЪРЖ АВЕН ВЕСТНИК
ISSN 0205 – 0900

