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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за насърчаване на заетостта (обн., ДВ, бр. 112 от
2001 г.; изм., бр. 54 и 120 от 2002 г., бр. 26, 86
и 114 от 2003 г., бр. 52 и 81 от 2004 г., бр. 27
и 38 от 2005 г., бр. 18, 30, 33 и 48 от 2006 г.,
бр. 46 от 2007 г., бр. 26, 89 и 109 от 2008 г.,
бр. 10, 32, 41 и 74 от 2009 г., бр. 49, 59, 85 и
100 от 2010 г., бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 7 от
2012 г. и бр. 15 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 7а се създава ал. 3:
„(3) За целите на изпълнението на държавната политика по заетостта министърът
на труда и социалната политика, министърът
на образованието и науката и изпълнителният директор на Агенцията по заетостта
обменят информация при условия и по ред,
определени в сключено между министъра на
труда и социалната политика и министъра
на образованието и науката споразумение.“
§ 2. В чл. 15, т. 5 накрая се добавя „и за
решения по чл. 72б, ал. 5 и чл. 74б, ал. 3“.
§ 3. В чл. 16 т. 15 се изменя така:
„15. разходи по заповеди и договори по
процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по приоритетни оси 1 „Насърчаване на икономическата
активност и развитие на пазар на труда,
насърчаващ включването“ и 2 „Повишаване
на производителността и адаптивността на
заетите“ на Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси“, когато тези разходи
са верифицирани от Управляващия орган,
платени са и са допустими по този закон.“
§ 4. В глава трета „Финансиране на активната политика по заетостта“ се създава чл. 16а:

„Чл. 16а. (1) Отпускането на средства за
насърчаване на заетостта по реда на този
закон се реализира под формата на схеми
за минимална помощ, когато това е приложимо, при съобразяване с разпоредбите на
Регламент (ЕО) № 1998/2006 на Комисията
от 15 декември 2006 г. за прилагане на чл. 87
и 88 от договора към минималната помощ и
с регламентите, които го изменят, допълват
или заменят.
(2) Администратор на помощта по ал. 1 е
Агенцията по заетостта.
(3) Условията и редът за отпускане на средствата по ал. 1 се определят с правилника за
прилагане на закона.“
§ 5. В чл. 20, ал. 4 т. 3 се отменя.
§ 6. В чл. 30а се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 9 се изменя така:
„9. стипендия, транспортни и квартирни
разходи на безработните лица, участващи в
мотивационно обучение, обучение за ограмотяване, придобиване на професионална
квалификация или на ключови компетентности – за времето на обучението;“
б) точка 19 се изменя така:
„19. наставник по чл. 41а и 55г;“.
2. В ал. 2, т. 11 след думите „мярка по“ се
добавя „чл. 41а и“.
§ 7. Създават се чл. 36а и 36б:
„Чл. 36а. За всяко разкрито работно място,
на което е наето на непълно работно време
безработно лице до 29-годишна възраст с
непрекъснато поддържана регистрация не помалко от 12 месеца, насочено от поделението
на Агенцията по заетостта, на работодателя
се предоставят суми съгласно чл. 30а, ал. 2 за
времето, през което лицето е било на работа,
но за не повече от 12 месеца.
Чл. 36б. (1) За всяко разкрито работно
място, на което е наето безработно лице до
29-годишна възраст, завършило средно или
висше образование и без трудов стаж, насочено
от поделението на Агенцията по заетостта за
заемане на длъжност съобразно придобитата
степен на образование или квалификация, на
работодателя се предоставят суми съгласно
чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето
е било на работа, но за не по-малко от 6 и
не повече от 18 месеца.
(2) Сумите по ал. 1 се предоставят в размер 30 на сто за първите 6 месеца, 50 на сто
за периода от седмия до дванадесетия месец
включително и 75 на сто за оставащия период.“
§ 8. В глава шеста, раздел ІІІ се създава
чл. 41а:
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„Чл. 41а. (1) За всяко разкрито работно
място, на което е наето на пълно или непълно
работно време за чиракуване безработно лице
до 29-годишна възраст с основно или по-ниско
образование и без квалификация, насочено от
поделението на Агенцията по заетостта, на
работодателя се предоставят суми съгласно
чл. 30а, ал. 2 за времето, през което лицето е
било на работа, но за не повече от 12 месеца.
(2) Работодателят е длъжен по време на
чиракуването по ал. 1 да осигури обучение на
наетото лице на конкретното работно място
от наставник.
(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа
наетото лице по ал. 1 по съответната професия
или занаят и притежава квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години
трудов стаж по същата професия или занаят.
(4) На работодател, който запазва заетостта на наетото за чиракуване безработно
лице по ал. 1 за допълнителен период, равен
на периода на субсидиране, се предоставят
суми за наставника съгласно чл. 30а, ал. 2 и
за допълнителния период.
(5) Наставникът получава суми съгласно
чл. 30а, ал. 2 за времето на наставничеството,
но за не повече от 24 месеца.“
§ 9. В чл. 55г се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „друг работник и служител (наставник)“ се заменят с „наставник“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наставникът е лице от същото предприятие, което обучава в процеса на работа
наетото лице по ал. 1 по съответната професия
или занаят и притежава квалификация, удостоверена с документ, и минимум три години
трудов стаж по същата професия или занаят.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Наставникът получава суми съгласно
чл. 30а, ал. 2 за времето на наставничеството,
но за не повече от 24 месеца.“
§ 10. Член 56 се изменя така:
„Чл. 56. (1) Работодателите, както и инсти т у циите, осъществяващи обу чение на
възрастни или професионално ориентиране,
не могат да получават средства по този закон,
ако отговарят на някое от следните условия:
1. осъществяват дейност по първи чно
производство на селскостопански продукти,
посочени в Приложение I към Договора за
функционирането на Европейския съюз;
2. осъществяват дейност по преработка
и реализация на селскостопански продукти,
посочени в Приложение I към Договора за
функционирането на Европейския съюз;
3. осъществяват дейност в отрасъл „въгледобив“ съгласно Регламент (ЕО) № 1407/2002 на
Съвета от 23 юли 2002 г. относно държавните
помощи за въгледобивната промишленост;
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4. осъществяват дейност в отрасъл „рибарство и аквакултури“ съгласно Регламент (ЕО)
№ 104/2000 на Съвета от 17 декември 1999 г.
относно общата организация на пазарите на
рибни продукти и продукти от аквакултури;
5. имат изискуеми публични задължения;
6. имат задължения за неизпълнение на
сключени договори по програми, мерки и
обучения, както и по проекти по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“;
7. са предприятия в затруднение.
(2) Получаването на средства, представляващи минимална помощ, се преустановява,
когато през периода на подпомагане за работодателите и институциите, осъществяващи
обучение на възрастни или професионално
ориентиране, възникне някое от условията
по ал. 1.
(3) Работодателят ползва насърчителните
мерки по чл. 36, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53,
53а, 55, 55а, 55б и 55в, ако осигурява заетост
на безработни лица, насочени от Агенцията
по заетостта за допълнителен период, равен
на периода на субсидиране.
(4) На всяко разкрито работно място по
чл. 36, 36а, 43, 50, 51, чл. 52, ал. 1, чл. 53, 53а,
55, 55а, 55б, 55в и 55д може да се назначават
последователно повече от едно безработни
лица, насочени от Агенцията по заетостта при
условия и по ред, определени с правилника
за прилагане на закона.
(5) Разкриването на работни места по чл. 36,
ал. 1, чл. 36а, 36б, 43, 50, 51, 53, 53а, 55, 55а,
55б и 55в се субсидира, ако през последните
три месеца работодателят не е освобождавал
работници и служители, наети на работни
места за същите длъжности, на които се наемат безработни лица.
(6) Работодател, който не е запазил работните места съгласно ал. 3, възстановява
получените суми със законната лихва с изключение на случаите, определени с правилника
за прилагане на закона.
(7) Трудовите и осигурителните отношения
на наетите безработни лица от работодател,
получил преференции по реализацията на
програми и мерки за насърчаване на заетостта, се уреждат при условията на българското
трудово и осигурително законодателство. Лицата се наемат по трудово правоотношение.“
§ 11. В чл. 66 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) На безработните по чл. 63, т. 1, участващи в обучение на възрастни, се изплащат
стипендия и средства за транспорт и квартира
при условия и по ред, определени с правилника за прилагане на закона.“
2. Алинея 4 се отменя.
§ 12. В чл. 68 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създават се ал. 2, 3 и 4:
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„(2) За изпълняване на дейности по ал. 1
Министерството на труда и социалната политика поддържа и развива мрежа от служби
по трудови и социални въпроси в съответни
задгранични представителства на Република
България.
(3) В службите по ал. 2 работят командировани служители на Министерството на
труда и социалната политика с временен
дипломатически ранг по реда на Закона за
дипломатическата служба.
(4) С акт на министъра на труда и социалната политика се определят условията и редът
за осъществяване на дейността на службите
по трудови и социални въпроси.“
§ 13. В чл. 71, ал. 1 т. 4 се отменя.
§ 14. Създават се чл. 72б, 72в и 72г:
„Чл. 72б. (1) Разрешението за работа по
чл. 70 не се издава като отделен документ, а
се съдържа в Единното разрешение за пребиваване и работа, издавано от Министерството
на вътрешните работи съгласно чл. 24и от
Закона за чужденците в Република България,
за чужденци – граждани на трети държави,
които:
1. кандидатстват за разрешение за пребиваване с цел работа;
2. по силата на Закона за чужденците в
Република България и въведените в него изисквания на ЕС притежават валидно разрешение
за пребиваване на територията на Република
България в съответствие с Регламент (ЕО)
1030/2002 на Съвета от 13 юни 2002 г. относно
единния формат на разрешенията за пребиваване на трети страни за цели, различни от
трудова заетост;
3. по силата на този закон и въведените в
него изисквания на ЕС притежават валидно
разрешение за работа.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на Единното
разрешение за пребиваване и работа по ал. 1
се определят с Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България.
(3) Агенцията по заетостта дава писмено
решение за упражняване на трудова заетост за
издаване на Единно разрешение за пребиваване
и работа от органите на Министерството на
вътрешните работи.
(4) Условията и редът за даване, отказ или
оттегляне на решението по ал. 3 се определят
с наредбата по чл. 74, ал. 1.
(5) За даване и продължаване на решението по ал. 3 работодателят внася такса в
размер 400 лв.
Чл. 72в. (1) Упражняването на трудова
заетост от работници – чужденци от трети
държави, в Република България на основата
на Единно разрешение за пребиваване и работа е в съответствие с българското трудово и
осигурително законодателство и при условията
на чл. 71, ал. 1, т. 1 – 3.
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(2) Притежателят на Единно разрешение
за пребиваване и работа има правото да бъде
информиран за произтичащите от разрешението права.
Чл. 72г. (1) Притежателят на Единно разрешение за пребиваване и работа е равнопоставен
на българските граждани по отношение на:
1. правата по чл. 74в, ал. 2, т. 1 – 8;
2. правата за ползване на данъчни облекчения при условията и по реда на Закона за
данъците върху доходите на физическите лица.
(2) Условията по ал. 1 не възпрепятстват
налагането на мерки за административна принуда по глава пета от Закона за чужденците
в Република България.“
§ 15. Член 74а се изменя така:
„Чл. 74а. (1) При наемане на работа на чужденци за целите на висококвалифицираната
заетост не се издава разрешението по чл. 70,
което се съдържа в единното разрешение за
пребиваване и работа тип „синя карта на ЕС“,
издавано от Министерството на вътрешните
работи съгласно глава трета „б“ на Закона за
чужденците в Република България.
(2) Условията и редът за издаване, подновяване, отказ и отнемане на синята карта на ЕС
се определят с Правилника за прилагане на
Закона за чужденците в Република България.“
§ 16. В чл. 74б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „писмено разрешение“
се заменят с „писмено решение“.
2. В ал. 2 и 3 думата „разрешението“ се
заменя с „решението“.
§ 17. В чл. 74в се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „т. 1, 3 и 4“ се заменят
с „т. 1 и 3“.
2. В ал. 6 думите „т. 2, 3, 5, 6 и 7“ се заменят с „т. 2 – 7“.
§ 18. В чл. 74г се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „писмено разрешение“
се заменят с „писмено решение“.
2. В ал. 3 думата „Разрешението“ се заменя
с „Решението“.
§ 19. В чл. 74д, ал. 2 думите „разрешение
относно смяната“ се заменят с „решение относно смяната“.
§ 20. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) създава се т. 14а:
„14а. „Работник – чужденец от трета държава“ е гражданин на трета държава, на когото му е разрешено да пребивава и работи
на територията на Република България като
наето от местен работодател лице.“;
б) създават се т. 36а и 36б:
„36а. „Единно разрешение за пребиваване
и работа“ е документът, определен в § 1, т. 1д
от допълнителните разпоредби на Закона за
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чужденците в Република България, издаден
на работник – чужденец от трета държава,
при спазването на единната процедура за
кандидатстване.
36б. „Единна процедура за кандидатстване“ е процедурата, определена в § 1, т. 1е
от допълнителните разпоредби на Закона за
чужденците в Република България.“;
в) създава се т. 42:
„42. „Предприятие в затруднение“ е предприятие по смисъла на § 1, т. 30 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане.“
2. В § 1б думите „72а“ се заменят със
„72а – 72г“.
3. В § 1в се създава т. 3:
„3. Директива 2011/98/ЕС на Европейския
парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г.
относно единна процедура за кандидатстване
на граждани на трети държави за единно
разрешение за пребиваване и работа на територията на държава членка и относно общ
набор от права за работници от трети държави,
законно пребиваващи в държава членка (OB,
L 343/1 от 23 декември 2011 г.).“
Заключителни разпоредби
§ 21. В Закона за чужденците в Република
България (обн., ДВ, бр. 153 от 1998 г.; изм. и
доп., бр. 70 от 1999 г., бр. 42 и 112 от 2001 г.,
бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 37 и 103 от 2003 г.,
бр. 37 и 70 от 2004 г., бр. 11, 63 и 88 от 2005 г.,
бр. 30 и 82 от 2006 г., бр. 11, 29, 52, 63 и 109 от
2007 г., бр. 13, 26, 28 и 69 от 2008 г., бр. 12, 32,
36, 74, 82, 93 и 103 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г.,
бр. 9 и 43 от 2011 г., бр. 21 и 44 от 2012 г. и
бр. 16, 23 и 52 от 2013 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. Създава се чл. 24и:
„Чл. 24и. (1) Разрешение за продължително
пребиваване и работа тип „Единно разрешение
за пребиваване и работа“ могат да получат
чужденци, които отговарят на условията за
получаване на разрешение за работа по смисъла на Закона за насърчаване на заетостта
и които притежават виза по чл. 15, ал. 1 или
разрешение за пребиваване на друго основание
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни.
(2) Разрешението за пребиваване и работа
тип „Единно разрешение за пребиваване и
работа“ се издава след решение на органите
на Министерството на труда и социалната политика за срок една година, като се подновява
при наличие на основания за преиздаването
му. В случай че срокът на трудовия договор
е по-малък от една година, разрешението се
издава за срока на продължителността на
договора.
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(3) Разрешението по ал. 1 се издава при
прилагане на единна процедура за кандидатстване и по ред, определен с правилника за
прилагане на закона.
(4) На притежателя на единното разрешение
се издава разрешение за пребиваване съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето
„тип разрешение“ се отбелязва „единно разрешение за пребиваване и работа“.“
2. В чл. 25, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. които са пребивавали законно и без
прекъсване на територията на Република
България в рамките на последните 5 години
преди подаване на заявлението за постоянно
пребиваване и за този период не са отсъствали повече от 30 месеца, като в случаите по
чл. 24в се отчита само половината от времето
на пребиваване;“.
3. В чл. 26, ал. 2 след думите „24е“ се добавя „24з, 24и“.
4. В чл. 33, ал. 3 след думите „съгласно
ал. 2“ се добавя „или единно разрешение за
пребиваване и работа по чл. 24и“.
5. В чл. 33к:
а) в ал. 2, изречение първо думите „след
разрешение от“ се заменят със „след решение на“;
б) в ал. 4 след думите „се издава“ се добавя „при прилагане на единна процедура за
кандидатстване и“;
в) създава се ал. 5:
„(5) На притежателя на синя карта на ЕС
се издава разрешение за пребиваване съгласно
изискванията на Регламент (ЕО) № 1030/2002
на Съвета от 13 юни 2002 г. относно единния
формат на разрешенията за пребиваване за
гражданите на трети страни, като в полето
„тип разрешение“ се отбелязва „синя карта
на ЕС“.“
6. В чл. 39а, ал. 1, т. 4 след думата „влизане“ се добавя „и пребиваване“.
7. В чл. 40, ал. 1, т. 1 след думите „24е“ се
добавя „24з, 24и“.
8. В чл. 42, ал. 2 след думата „влизане“ се
добавя „и пребиваване“.
9. В чл. 42з:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) Забрана за влизане и пребиваване на
територията на държавите – членки на Европейския съюз, се налага, когато:
1. са налице основанията по чл. 10, ал. 1;
2. не е предоставен срок за доброволно
напускане при условията на чл. 39б, ал. 4;
3. чужденецът не изпълни задължението
за връщане.“;
б) в ал. 3 навсякъде след думата „влизане“
се добавя „и пребиваване“.
10. В чл. 44:
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а) в ал. 4, т. 2 след думата „влизане“ се
добавя „и пребиваване“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Настаняването продължава до отпадане
на обстоятелствата по ал. 6, но не повече от
6 месеца. За наличието на основанията за
принудително настаняване в специален дом
се извършват ежемесечни служебни проверки
от компетентните органи по ал. 1 съвместно
с директора на дирекция „Миграция“. По изключение, когато лицето отказва да съдейства
на компетентните органи или има забавяне
при получаване на необходимите документи
за принудителното отвеждане или експулсиране, срокът на настаняването може да
бъде продължен допълнително до 12 месеца.
Когато с оглед на конкретните обстоятелства
по случая се установи, че вече не съществува
разумна възможност по правни или техничес
ки причини за принудителното извеждане на
чужденеца, лицето се освобождава незабавно.“
11. В чл. 46, ал. 2, т. 2 след думата „влизане“ се добавя „и пребиваване“.
12. В допълнителните разпоредби в § 1 се
създават т. 1д и 1е:
„1д. „Единно разрешение за пребиваване
и работа“ е документ с обозначение „единно
разрешение за пребиваване и работа“, с което
едновременно се разрешава пребиваване и
работа на територията на Република България
на чужденци от трети държави.
1е. „Единна процедура за кандидатстване“
е процедурата, при която след подадено от
работодател единно заявление за разрешаване на пребиваване и работа на гражданин
на трета държава се взема решение по това
заявление.“
§ 22. Със Закона за чужденците в Репуб
лика България се въвеждат изискванията на
Директива 2011/98/ЕС на ЕП и на Съвета от
13 декември 2011 г. относно единна процедура
за кандидатстване на граждани на трети държави за единно разрешение за пребиваване
и работа на територията на държава членка
и относно общ набор от права за работници
от трети държави, законно пребиваващи в
държава членка (OB, L 343/1 от 23 декември
2011 г.) и Директива 2009/50/ЕО на Съвета от
25 май 2009 г. относно условията за влизане
и пребиваване на граждани на трети държави
за целите на висококвалифицирана трудова
заетост (OB, L 155/17 от 18 юни 2009 г.).
§ 23. В Закона за българските лични документи (обн., ДВ, бр. 93 от 1998 г.; изм., бр. 53,
67, 70 и 113 от 1999 г., бр. 108 от 2000 г., бр. 42
от 2001 г., бр. 45 и 54 от 2002 г., бр. 29 и 63
от 2003 г., бр. 96, 103 и 111 от 2004 г., бр. 43,
71, 86, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 82 и 105 от
2006 г., бр. 29, 46 и 52 от 2007 г., бр. 66, 88 и
110 от 2008 г., бр. 35, 47, 82 и 102 от 2009 г.,
бр. 26 и 100 от 2010 г. и бр. 9 и 23 от 2011 г.,
Решение № 2 на Конституционния съд от
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2011 г. – бр. 32 от 2011 г.; изм., бр. 55 от 2011 г.,
бр. 21, 42 и 75 от 2012 г. и бр. 23 от 2013 г.) в
чл. 59, ал. 2 се създава т. 7а:
„7а. единно разрешение за пребиваване и
работа – издава се от органите на Министерството на вътрешните работи със срок на
валидност една година съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 1030/2002, като полето
„тип разрешение“ се заменя с „единно разрешение за пребиваване и работа“, а в полето
„забележка“ се отбелязва условието за достъп
до пазара на труда.“
§ 24. В Закона за професионалното образование и обучение (обн., ДВ, бр. 68 от
1999 г.; изм., бр. 1 и 108 от 2000 г., бр. 111
от 2001 г., бр. 103 и 120 от 2002 г., бр. 29 от
2003 г., бр. 28, 77 и 94 от 2005 г., бр. 30 и 62
от 2006 г.; попр., бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 13
и 26 от 2008 г., бр. 36 и 74 от 2009 г., бр. 50
и 97 от 2010 г., бр. 66 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В чл. 8:
а) в ал. 4, т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) завършен начален етап на основното
образование или успешно завършен курс за
ограмотяване, организиран от училища в
системата на народната просвета по реда на
Закона за насърчаване на заетостта или при
условията и по реда на програми и проекти,
финансирани със средства от европейските
структурни фондове – за лица, навършили
16 години;“
б) в ал. 5, т. 1 буква „б“ се изменя така:
„б) начален етап на основното образование
или успешно завършен курс за ограмотяване, организиран от училища в системата на
народната просвета по реда на Закона за
насърчаване на заетостта или при условията
и по реда на програми и проекти, финансирани със средства от европейските структурни
фондове – за лица, навършили 16 години;“.
2. В чл. 12 т. 1 се изменя така:
„1. програми А с продължителност до 1 г. за
лица със завършен най-малко начален етап на
основното образование или успешно завършен
курс за ограмотяване, организиран от училища
в системата на народната просвета по реда на
Закона за насърчаване на заетостта или при
условията и по реда на програми и проекти,
финансирани със средства от европейските
структурни фондове;“.
3. В чл. 14 ал. 4 се изменя така:
„(4) Входящото образователно равнище
на кандидата е завършен клас от основното
или средното образование, завършена степен
на образование или успешно завършен курс
за ограмотяване, организиран от училища в
системата на народната просвета по реда на
Закона за насърчаване на заетостта или при
условията и по реда на програми и проекти,
финансирани със средства от европейските
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структурни фондове, необходими за придобиване на съответната степен на професионална
квалификация.“
§ 25. (1) Параграф 14, § 20, т. 2 и 3, § 21,
т. 1, 3, 4 и 7, § 22 и 23 влизат в сила от 24
декември 2013 г.
(2) Параграф 21, т. 6, 8, т. 9, буква „б“, т. 10,
буква „а“ и т. 11 влизат в сила от датата на
влизането в сила на решението на Съвета на
Европейския съюз за пълното прилагане от
Република България на Шенгенското законодателство.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 26 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6032

УКАЗ № 161
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона
за допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати, приет от ХLIІ Народно събрание на 26 юли 2013 г.
Издаден в София на 1 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за
допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати (обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм.,
бр. 52 от 2007 г. и бр. 77 и 105 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 5:
„(5) Управляващите дружества, съответно
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, се включват в сектора, към
който принадлежат в рамките на групата.
Ако не принадлежат изключително към един
сектор в рамките на групата, те се прибавят
към най-малкия финансов сектор.“
2. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и се изменя така:
„(6) Ако групата по ал. 2 не достигне прага
по ал. 1, Българската народна банка (БНБ) и
Комисията за финансов надзор (КФН) могат
по общо съгласие с другите съответни компетентни органи да решат да не разглеждат
групата като финансов конгломерат или да
не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или
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13, ако смятат, че разглеждането на групата
като финансов конгломерат или прилагането
на тези разпоредби не е необходимо или ще е
неподходящо или подвеждащо по отношение
на целите на допълнителния надзор.“
3. Създава се нова ал. 7:
„(7) Ако групата по ал. 2 достига прага
по ал. 1, но най-малкият сектор в групата
не превишава левовата равностойност на
6 млрд. евро, БНБ и КФН могат по общо
съгласие с другите съответни компетентни
органи да решат да не разглеждат групата
като финансов конгломерат или да не прилагат разпоредбите на чл. 10, 11 или 13, ако
смятат, че разглеждането на групата като
финансов конгломерат или прилагането на
тези разпоредби не е необходимо или ще е
неподходящо или подвеждащо по отношение
на целите на допълнителния надзор.“
4. Досегашната ал. 6 става ал. 8 и в нея
думата „за“ се заменя с „и публично оповестяват“, а думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 6 и 7“.
5. Досегашната ал. 7 става ал. 9 и в нея:
а) в текста преди т. 1 думите „ал. 1 – 5“ се
заменят с „ал. 1 – 4, 6 и 7“;
б) в т. 1 накрая се поставя запетая и се
добавя „освен ако лицето премести седалището си от държава членка в трета държава
и са налице доказателства, че промяната е
извършена с цел избягване прилагането на
определен правен режим“;
в) създава се т. 4:
„4. изключат едно или повече участия в
най-малкия финансов сектор, ако тези участия
биха били решаващи за идентифицирането на
даден финансов конгломерат, но взети заедно
представляват незначителен интерес от гледна
точка на целите на допълнителния надзор.“
6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 7“ се заменят с „ал. 9“.
7. Досегашната ал. 9 става ал. 11 и в нея
след думата „доходите“ се поставя запетая,
думите „и/или“ се заличават, а след думата
„дейности“ се добавя „и/или общ размер на
управляваните активи“.
8. Досегашната ал. 10 става ал. 12.
9. Досегашната ал. 11 става ал. 13 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 12“.
10. Досегашната ал. 12 става ал. 14 и в
нея думите „ал. 1 – 5, 7 и 9“ се заменят с
„ал. 1 – 6, 9 и 11“.
11. Създава се ал. 15:
„(15) Българската народна банка и КФН
извършват веднъж годишно преглед на изключенията при упражняване на допълнителен
надзор и преразглеждат количествените показатели, посочени в този член, и преценките,
основани на анализ на риска, които се прилагат по отношение на финансовите групи.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 накрая се добавя „и Съвместния
комитет на европейските надзорни органи
(СКЕНО)“.
2. В ал. 3 думите „Съвместния комитет на
европейските надзорни органи (СКЕНО)“ се
заменят със „СКЕНО“.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
„(4) В обхвата на допълнителния надзор
съгласно този закон се включват управляващите дружества и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, по начина и
в степента, в която са включени финансовите
институции. За тази цел се прилага редът,
определен в чл. 3, ал. 1 – 4.“
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 6 след думата „сектор“ се добавя „и
финансовите холдинги със смесена дейност“.
2. В ал. 8 изречение първо се изменя така:
„Когато се прилага методът на приспадане
и агрегиране – Метод 2, посочен в приложението, изчислението се извършва съобразно
пропорционалния дял от записания капитал,
притежаван пряко или непряко от предприятието майка или от дружеството, което има
участие в друго лице от групата.“
§ 5. В чл. 13 се създават ал. 6, 7 и 8:
„(6) Поднадзорните лица на ниво финансов
конгломерат предоставят поне веднъж годишно на БНБ, съответно на КФН, подробна
информация относно правната, управленската
и организационната структура на финансовия
конгломерат, включително относно поднадзорните лица, нерегулираните дъщерни дружества
и значимите клонове.
(7) Поднадзорните лица на ниво финансов
конгломерат оповестяват публично веднъж
годишно чрез пълно описание правната, управленската и организационната структура на
финансовия конгломерат или чрез позоваване
на вече оповестена еквивалентна информация.
(8) При упражняване на допълнителен
надзор на механизмите за вътрешен контрол
и процесите за управление на риска БНБ и
КФН вземат предвид изискванията на чл. 79,
ал. 2 от Закона за кредитните институции и
глава двадесет и седма от Кодекса за застраховането.“
§ 6. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) създава се нова т. 6:
„6. извършва периодично подходящи стрес
тестове на ниво финансов конгломерат;“
б) досегашната т. 6 става т. 7.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Споразуменията по ал. 2 се обособяват
самостоятелно в писмените споразумения за
координация и сътрудничество по чл. 94, ал. 1
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от Закона за кредитните институции, съответно
по единадесетия абзац на т. 2.2 от Протокола
за сътрудничество между надзорните органи
на държавите – членки на Европейския съюз,
по отношение прилагането на Директива
98/78/ЕО относно допълнителния надзор на
застрахователните предприятия в застрахователна група от 11 май 2000 г. във връзка
с чл. 9б, ал. 3 от Кодекса за застраховането
(Протокола от Хелзинки).“
3. Създава се ал. 4:
„(4) Координаторът, който ръководи надзорна колегия, създадена съгласно чл. 92д от
Закона за кредитните институции, съответно
комитета за координация по смисъла на третия абзац от т. 2.2 на Протокола от Хелзинки,
определя другите компетентни органи, които
ще участват в заседание или дейност на тази
колегия.“
4. Досегашната ал. 3 става ал. 5.
§ 7. В чл. 16 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. правната, управленската и организационната структура на групата, включваща
всички поднадзорни лица, нерегулирани дъщерни дружества и значими клонове, които
са част от финансовия конгломерат, както и
лицата с квалифицирано дялово участие до
ниво краен собственик;“.
2. Създават се нови ал. 9 и 10:
„(9) Когато координатор от държава членка
извършва стрес тестове на ниво финансов
конгломерат, БНБ и/или КФН, когато са
съответни компетентни органи, сътрудничат
на координатора.
(10) Когато БНБ или КФН е координатор,
предоставя на СКЕНО информацията, получена по ал. 3, т. 1 и 2 и по чл. 13, ал. 4, 6 и 7.“
3. Досегашните ал. 9, 10 и 11 стават съответно ал. 11, 12 и 13.
4. Създава се ал. 14:
„(14) Сътрудничеството и обменът на информация по глава трета и упражняването на
функциите по чл. 15 и при спазване изискванията за поверителност – с надзорните органи
от трети държави, се извършват посредством
надзорните колегии, посочени в чл. 92д и 92е
от Закона за кредитните институции, съответно
посредством комитетите за координация по
смисъла на третия абзац от т. 2.2 от Протокола от Хелзинки.“
§ 8. В допълнителните разпоредби се правят
следните изменения и допълнения:
1. В § 1:
а) точка 5 се изменя така:
„5. „Поднадзорно лице“ е кредитна институция, застраховател, презастраховател,
инвестиционен посредник, управляващо дружество или лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд.“;
б) създават се т. 5а и 5б:
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„5a. „Лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд“ е лице по смисъла на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.
5б. „Презастраховател“ е лице по чл. 8, ал. 2
от Кодекса за застраховането, лице, получило лиценз да извършва презастрахователна
дейност от съответния компетентен орган
на държава членка или на трета държава,
или схема със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск по
§ 1, т. 44 от допълнителните разпоредби на
Кодекса за застраховането.“;
в) в т. 6:
аа) буква „б“ се изменя така:
„б) застраховател, каптивно застрахователно акционерно дружество, презастраховател
или каптивен презастраховател, или застрахователен холдинг по чл. 27, ал. 1 от Кодекса
за застраховането (застрахователен сектор);“
бб) в буква „в“ думите „или управляващо
дружество“ се заличават;
вв) буква „г“ се отменя;
г) в т. 13 се създава изречение второ: „Групата включва и подгрупите в нея.“;
д) точка 15 се изменя така:
„15. „Компетентни органи“ означава БНБ,
когато във финансови я конгломерат има
кредитна институция, КФН, когато във финансовия конгломерат има застраховател и/
или презастраховател, и/или инвестиционен
посредник и/или управляващо дружество и/
или лице, управляващо алтернативен инвестиционен фонд, както и националните
органи на другите държави членки, които
са оправомощени по силата на нормативен
акт да упражняват надзор над кредитните
институции и/или застрахователите и/или
презастрахователите, и/или инвестиционните
посредници, и/или управляващите дружества
и/или лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове независимо дали на
самостоятелна, или на групова основа.“;
е) в т. 16, буква „а“ накрая се поставя запетая и се добавя „включително върху крайното
предприятие майка в сектора“;
ж) в т. 18 изречение първо се изменя така:
„Концентрация на риск“ са рисковите експозиции с евентуална загуба, която е достатъчно
голяма, за да застраши платежоспособността
или финансовото състояние на поднадзорните
лица във финансовия конгломерат.“
2. В § 3 след думите „2000/12/ЕС на Европейския парламент и Съвета“ съюзът „и“ се
заменя със запетая, а накрая се добавя „и на
Директива 2011/89/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за
изменение на директиви 98/78/ЕО, 2002/87/
ЕО, 2006/48/ЕО и 2009/138/ЕО по отношение

ВЕСТНИК

С Т Р. 9

на допълнителния надзор върху финансовите
предприятия във финансов конгломерат (ОВ,
L 326/113 от 8 декември 2011 г.)“.
§ 9. В приложението към чл. 6 и 7 Метод
3 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В срок до две години след приемане
на техническия стандарт за изпълнение по
чл. 21а, параграф 2, буква „а“ от Директива
2002/87/ЕО БНБ и КФН прилагат единни
отчетни форми и определят честотата и сроковете на докладване относно изчисленията
по този стандарт.
§ 11. В Закона за кредитните институции
(обн., ДВ, бр. 59 от 2006 г.; изм., бр. 105 от
2006 г., бр. 52, 59 и 109 от 2007 г., бр. 69 от
2008 г., бр. 23, 24, 44, 93 и 95 от 2009 г., бр. 94
и 101 от 2010 г., бр. 77 и 105 от 2011 г., бр. 38
и 44 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 14, ал. 3, т. 8 след думите „финансов холдинг“ се поставя запетая и се добавя
„финансов холдинг със смесена дейност“.
2. В чл. 75, ал. 3 след думите „финансов
холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“.
3. В чл. 79, ал. 6 след думите „финансов
холдинг“ се поставя запетая и се добавя „финансов холдинг със смесена дейност“.
4. В чл. 89:
а) в ал. 1 след думата „холдинги“ се поставя
запетая и се добавя „финансовите холдинги
със смесена дейност“;
б) в ал. 2 след думата „включват“ се добавя
„лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя запетая.
5. Създава се чл. 89а:
„Чл. 89а. Българската народна банка, когато
е консолидиращ надзорен орган, предоставя
на ЕБО информация за банковата група,
получена във връзка с изпълнение на условията на чл. 14, ал. 3, т. 10 и 11, чл. 15, ал. 1,
т. 4 и 6 и на задължението по чл. 74, ал. 3, в
това число относно правната, управленската
и организационната структура на групата.“
6. В чл. 90:
а) алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Когато предприятието майка на банка, лицензирана в Република България, е
финансов холдинг майка от държава членка,
финансов холдинг майка със смесена дейност от държава членка, финансов холдинг
от Европейския съюз или финансов холдинг
майка със смесена дейност от Европейския
съюз, учреден в държава членка, надзорът на
консолидирана основа се упражнява от БНБ.
(3) Когато предприятието майка на кредитни институции, лицензирани в две или
повече държави членки, е един и същ финансов холдинг майка в Република България,
финансов холдинг майка със смесена дейност в
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Република България, финансов холдинг майка
от Европейския съюз, учреден в Република
България, или финансов холдинг майка със
смесена дейност от Европейския съюз, учреден
в Република България, надзорът на консолидирана основа се упражнява от БНБ, ако една
от кредитните институции – дъщерни дружества, е лицензирана в Република България.“;
б) в ал. 4 след думите „финансови холдинги“ се добавя „или финансови холдинги със
смесена дейност“;
в) алинея 5 се изменя така:
„(5) Когато кредитни институции, лицензирани в различни държави членки, имат
за предприятие майка един и същ финансов
холдинг или финансов холдинг със смесена
дейност и никоя от тези кредитни институции
не е лицензирана в държавата членка, в която
е регистриран финансовият холдинг или финансовият холдинг със смесена дейност, надзорът
на консолидирана основа се осъществява от
БНБ, ако кредитната институция с най-голямото балансово число е лицензирана от нея.“;
г) в ал. 6, изречение трето след думите
„кредитната институция майка от Европейския
съюз“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а
след думите „на финансовия холдинг майка
от Европейския съюз“ се добавя „или на финансовия холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз“.
7. В чл. 91 ал. 2 се изменя така:
„(2) Когато БНБ е изключила от надзора
на консолидирана основа дъщерните дружества на кредитни институции, на финансови
холдинги или на финансови холдинги със
смесена дейност, тя може да поиска от съответните дъщерни дружества информация за
целите на надзора.“
8. В чл. 92, ал. 1 в текста преди т. 1 след
думите „финансови холдинги майки от Европейския съюз“ се добавя „или от финансови
холдинги майки със смесена дейност от Европейския съюз“.
9. В чл. 92а, ал. 1 след думите „дъщерни
дружества“ съюзът „или“ се заменя със запетая, а след думите „финансов холдинг майка
от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз“.
10. В чл. 92б, ал. 1 след думите „финансов
холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя
„или на финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз“.
11. В чл. 92в ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато е консолидиращ надзорен орган,
при прилагането на чл. 73а, чл. 79, ал. 2 и 3 и
при прилагането на мярка във връзка с нарушение по чл. 103, ал. 1, т. 11 БНБ съвместно
с другите компетентни органи, отговарящи за
надзора над дъщерните дружества на кредитна институция майка от Европейския съюз,
на финансов холдинг майка от Европейския
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съюз или на финансов холдинг майка със
смесена дейност от Европейския съюз, вземат
съвместно решение за определяне адекватността на консолидирания собствен капитал
на предприятието майка по отношение на
финансовото му състояние и рисков профил
и за определяне на допълнително капиталово
изискване съгласно чл. 103, ал. 2, т. 5 както
за всяко дружество в рамките на банковата
група, финансовия холдинг или финансовия
холдинг със смесена дейност, така и на консолидирана основа.“
12. В чл. 92г ал. 1 се изменя така:
„(1) Когато банка, лицензирана в Република
България, е дъщерно дружество на кредитна
институция майка от Европейския съюз, на
финансов холдинг майка от Европейския съюз
или на финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз, БНБ участва
при вземането на съвместно решение за определяне адекватността на консолидирания
собствен капитал на предприятието майка по
отношение на финансовото му състояние и
рисков профил и за определяне на допълнително капиталово изискване както за всяко
дружество в рамките на банковата група,
финансовия холдинг или финансовия холдинг
със смесена дейност, така и на консолидирана
основа.“
13. В чл. 92д, ал. 5 след думите „кредитна
институция майка от Европейския съюз“
съюзът „или“ се заменя със запетая, а след
думите „финансов холдинг майка от Европейския съюз“ се добавя „или на финансов
холдинг майка със смесена дейност от Европейския съюз“.
14. В чл. 92е след думите „кредитна институция майка от Европейския съюз“ съюзът
„или“ се заменя със запетая, а след думите
„финансов холдинг майка от Европейския
съюз“ се добавя „или на финансов холдинг
майка със смесена дейност от Европейския
съюз“.
15. В чл. 95:
а) в ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. описание на правната, управленската
и организационната структура на групата,
включващо всички поднадзорни лица и нерегулирани дъщерни дружества, значимите
клонове и предприятията майки в групата,
както и информацията, получена във връзка с
изпълнение на условията на чл. 14, ал. 3, т. 10
и 11, чл. 15, ал. 1, т. 4 и 6 и на задължението
по чл. 74, ал. 3, и посочване на компетентните
органи, упражняващи надзор върху поднадзорните лица в групата;“
б) в ал. 4 след думите „финансови холдинги
майки от Европейския съюз“ се добавя „или
от финансови холдинги майки със смесена
дейност от Европейския съюз“.
16. В чл. 96 след думата „холдинг“ се добавя
„или финансов холдинг със смесена дейност“.
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17. В чл. 98, ал. 3 след думата „холдинг“
се добавя „финансов холдинг със смесена
дейност“ и се поставя запетая.
18. В чл. 99:
а) в ал. 1 след думите „финансови холдинги“ се поставя запетая и се добавя „финансови
холдинги със смесена дейност“;
б) в ал. 2, изречение първо след думата
„холдинги“ се добавя „и на финансовите
холдинги със смесена дейност“.
19. В чл. 100:
а) алинея 1 се изменя така:
„(1) По искане на компетентен надзорен
орган на държава членка БНБ извършва проверка на определена информация за кредитна
инстит уция, финансов холдинг, финансов
холдинг със смесена дейност, финансова
институция, предприятие за спомагателни
услуги, холдинг със смесена дейност или техни
дъщерни дружества, които извършват дейност
на територията на Република България.“;
б) в ал. 3 след думите „финансов холдинг“
се добавя „финансов холдинг със смесена
дейност“ и се поставя запетая.
20. В член 101:
а) в ал. 1 след думата „институция“ съюзът
„или“ се заменя със запетая, а след думата
„холдинг“ се добавя „или финансов холдинг
със смесена дейност“;
б) в ал. 7 след думата „холдинг“ се добавя „или на финансов холдинг със смесена
дейност“.
21. В чл. 103 ал. 10 се изменя така:
„(10) При нарушение на този закон или
на актовете по прилагането му, извършено
от финансов холдинг, финансов холдинг със
смесена дейност или холдинг със смесена
дейност или допуснато от лице, управляващо финансов холдинг, финансов холдинг със
смесена дейност или холдинг със смесена
дейност, БНБ може да приложи мерки по
ал. 2 спрямо финансовия холдинг, финансовия
холдинг със смесена дейност или холдинга
със смесена дейност, както и спрямо неговите
администратори.“
22. В допълнителните разпоредби:
а) в § 1, ал. 1:
аа) създава се т. 12а:
„12а. „Финансов холдинг със смесена дейност“ е финансов холдинг със смесена дейност
по смисъла на § 1, т. 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати.“;
бб) в т. 26 след думите „същата държава
членка“ съюзът „или“ се заличава, а след
думaта „холдинг“ се добавя „или на финансов
холдинг със смесена дейност“;
вв) в т. 27 съюзът „или“ се заличава, а след
думaта „холдинг“ се добавя „или на финансов
холдинг със смесена дейност“;

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 1

гг) в т. 28 съюзът „или“ се заличава, а след
думите „на финансов холдинг“ се добавя „или
на финансов холдинг със смесена дейност“;
дд) създава се т. 28а:
„28а. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност в държава членка“ е финансов холдинг със смесена дейност, който не е дъщерно
дружество на кредитна институция, лицензирана в същата държава членка, на финансов
холдинг или на финансов холдинг със смесена
дейност, учреден в същата държава членка.“;
ее) в т. 29 думите „или на друг финансов
холдинг“ се заменят с „на финансов холдинг
или на финансов холдинг със смесена дейност“;
жж) създава се т. 29а:
„29а. „Финансов холдинг майка със смесена
дейност от Европейския съюз“ е финансов
холдинг майка със смесена дейност в държава членка, който не е дъщерно дружество на
кредитна институция, лицензирана в държава
членка, на финансов холдинг или на финансов холдинг със смесена дейност, учреден в
държава членка.“;
зз) в т. 31 накрая се добавя „или от финансов холдинг майка със смесена дейност
от Европейския съюз“;
б) в § 4 след думите „(ОВ, L 302/97 от
17 ноември 2009 г.)“ съюзът „и“ се заменя със
запетая, а накрая се добавя „и на Директива
2011/89/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на
директиви 98/78/ЕО, 2002/87/ЕО, 2006/48/ЕО
и 2009/138/ЕО по отношение на допълнителния надзор върху финансовите предприятия
във финансов конгломерат (ОВ, L 326/113 от
8 декември 2011 г.)“.
§ 12. В Кодекса за застраховането (обн.,
ДВ, бр. 103 от 2005 г.; изм., бр. 105 от 2005 г.,
бр. 30, 33, 34, 54, 59, 80, 82 и 105 от 2006 г.,
бр. 48, 53, 97, 100 и 109 от 2007 г., бр. 67 и 69
от 2008 г., бр. 24 и 41 от 2009 г., бр. 19, 41, 43,
86 и 100 от 2010 г., бр. 51, 60 и 77 от 2011 г.,
бр. 21, 60 и 77 от 2012 г. и бр. 20 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 10 се създават ал. 5 и 6:
„(5) Каптивен застраховател е застрахователно акционерно дружество, което е собственост на финансово предприятие, което
не е застраховател или презастраховател
или застрахователна или презастрахователна група, или е собственост на нефинансово
предприятие, който има за цел да осигурява
застрахователно покритие изключително за
рисковете на лицето или на лицата, които са
негови собственици, или на лицето или на
лицата от групата, в която участва каптивният
застраховател. Обстоятелството, че застрахователно акционерно дружество е каптивно, се
вписва в неговия устав.
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(6) За каптивен застраховател се прилагат
разпоредбите за застрахователното акционерно
дружество, доколкото не е предвидено друго
в този кодекс.“
2. В чл. 23, ал. 3 изречение първо се изменя
така: „Каптивен презастраховател е презастраховател, който е собственост на финансово
предприятие, което не е застраховател или
презастраховател или застрахователна или
презастрахователна група, или е собственост
на нефинансово предприятие, който има за
цел да осигурява презастрахователно покритие
изключително за рисковете на лицето или
на лицата, които са негови собственици, или
на лицето или на лицата от групата, в която
участва каптивният презастраховател.“
3. В чл. 85:
а) в заглавието след думата „холдинг“ се
добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая;
б) в ал. 2 след думата „холдинг“ се добавя
„финансовия холдинг със смесена дейност“ и
се поставя запетая.
4. В чл. 299:
а) в ал. 1, т. 2 след думата „холдинг“ се
добавя „финансов холдинг със смесена дейност“ и се поставя запетая;
б) в ал. 6 след думите „презастрахователя
от трета държава, застрахователния холдинг“
се поставя запетая и се добавя „финансовия
холдинг със смесена дейност“;
в) в ал. 7 след думите „презастраховател
от трета държава“ се добавя „финансов холдинг
със смесена дейност“ и се поставя запетая;
г) създават се ал. 9 – 11:
„(9) Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този
кодекс и на Закона за допълнителния надзор
върху финансовите конгломерати, и по-специално по отношение на надзора, основан на
риска, комисията или заместник-председателят могат след консултация с Българската
народна банка или с друг компетентен орган
от друга държава членка да приложат само
разпоредбите на Закона за допълнителния
надзор върху финансовите конгломерати.
(10) Когато за финансов холдинг със смесена дейност се прилагат разпоредбите на този
кодекс и на Закона за кредитните институции,
и по-специално по отношение на надзора,
основан на риска, комисията или заместникпредседателят могат след консултация с Българската народна банка или с друг компетентен
орган, осъществяващ консолидиран надзор
върху банковия или инвестиционния сектор
от друга държава членка, да приложат само
разпоредбите, отнасящи се до най-значимия
сектор по смисъла на чл. 3, ал. 1 и 3 от Закона
за допълнителния надзор върху финансовите
конгломерати.
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(11) Комисията информира за решенията си
по ал. 9 и 10 Европейския орган по застраховане и професионално пенсионно осигуряване.“
5. Създава се чл. 299а:
„Включване на управляващите дружества и на
лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, в обхвата на допълнителния
надзор по чл. 299
Чл. 299а. (1) За целите на надзора по чл. 299,
ал. 1 се включват и управляващите дружества,
както и лицата, управляващи алтернативни
инвестиционни фондове.
(2) Когато лица по ал. 1 са част от застрахователна група, за тях съответно се прилагат
разпоредбите за допълнителния надзор на
застрахователите.
(3) По отношение на лицата по ал. 1 комисията и заместник-председателят прилагат
съответно правомощията, с които разполагат
във връзка с упражняването на допълнителния
надзор по чл. 299, ал. 1.“
§ 13. В Закона за пазарите на финансови
инструменти (обн., ДВ, бр. 52 от 2007 г.; изм.,
бр. 109 от 2007 г., бр. 69 от 2008 г., бр. 24,
93 и 95 от 2009 г., бр. 43 от 2010 г., бр. 77 от
2011 г. и бр. 21, 38 и 103 от 2012 г.) се правят
следните допълнения:
1. В чл. 69, ал. 3 след думите „се включват“
се добавя „и лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове“ и се поставя
запетая.
2. В § 1 от допълнителните разпоредби се
създава т. 18а:
„18a. „Лице, управляващо алтернативен
инвестиционен фонд“ е лице по смисъла на
Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за
колективно инвестиране.“
§ 14. В Закона за договорите за финансово
обезпечение (обн., ДВ, бр. 68 от 2006 г.; изм.,
бр. 24 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г. и бр. 77 от
2011 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 5, ал. 1 думите „или посочване по
друг начин, че то е уредено в полза на обезпеченото лице или на лице, което действа за
негова сметка“ се заменят с „или преминаване по друг начин във владението или под
контрола на обезпеченото лице или на лице,
действащо от негово име“.
2. В чл. 6, ал. 3 изречение първо се изменя
така: „Съответна сметка е регистърът или
сметката, в които се извършват записвания,
чрез които финансово обезпечение под формата
на безналични ценни книжа се предоставя на
обезпеченото лице.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 26 юли 2013 г. и е подпечатан с официалния
печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6033
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УКАЗ № 163
На основание чл. 101, ал. 3 от Конституцията на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за изменение и допълнение на Закона
за специалните разузнавателни средства, приет
от ХLIІ Народно събрание на 11 юли 2013 г.,
повторно приет на 2 август 2013 г.
Издаден в София на 6 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за специалните разузнавателни средства (обн., ДВ,
бр. 95 от 1997 г.; изм., бр. 70 от 1999 г., бр. 49
от 2000 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 86 от 2005 г.,
бр. 45 и 82 от 2006 г., бр. 109 от 2007 г., бр. 43
и 109 от 2008 г., бр. 88, 93 и 103 от 2009 г.,
бр. 32 и 88 от 2010 г., бр. 1 и 13 от 2011 г.,
бр. 44 от 2012 г., бр. 17 и 52 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) При използване и прилагане на специални разузнавателни средства се прилага
принципът на финансовата обвързаност.“
§ 2. В чл. 3 ал. 1 се изменя така:
„(1) Специалните разузнавателни средства
се използват, когато това се налага за предот
вратяване и разкриване на тежки умишлени
престъпления по глава първа, глава втора,
раздели I, II, IV, V, VIII и IX, глава пета,
раздели I – VII, глава шеста, раздели II – IV,
глава осма, глава осма „а“, глава девета „а“,
глава единадесета, раздели I – IV, глава дванадесета, глава тринадесета и глава четиринадесета, както и за престъпления по чл. 167,
ал. 3 и 4, чл. 169г, чл. 219, ал. 4, предложение
второ, чл. 220, ал. 2, чл. 253, чл. 308, ал. 2, 3 и
5, изречение второ, чл. 321, чл. 321а, чл. 356к
и чл. 393 от особената част на Наказателния
кодекс, когато необходимите данни не могат да
бъдат събрани по друг начин или събирането
им е свързано с изключителни трудности.“
§ 3. В чл. 10в думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се заменят
с „този закон, Закона за Държавна агенция
„Национална сигурност“.
§ 4. В чл. 12, ал. 1, т. 1 думите „тежки
престъпления“ се заменят с „тежко умишлено
престъпление от изброените по чл. 3, ал. 1“.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 6 и по ал. 2,
преди подаване на искането прокурорът уведомява административния ръководител на
съответната прокуратура.“
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2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „тежко престъпление, които
налагат използването им“ се заменят с „тежко
умишлено престъпление от изброените по чл. 3,
ал. 1, които налагат използването им“.
2. Точка 4 се изменя така:
„4. срока, за който се иска ползването, и
мотиви, които да обосновават продължителността му;“.
3. Създава се т. 7:
„7. мотиви за невъзможността необходимите
данни да бъдат събрани по друг начин или опи
сание на изключителните трудности, с които е
свързано събирането им.“
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „окръжните съдилища“ се
заменят със „съответните окръжни съдилища“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Преди да се произнесе, органът по
ал. 1 може да поиска от заявителя да му бъдат
предоставени всички материали, на които се
основава искането.“
§ 8. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) След получаване на писменото разрешение по чл. 15 председателят на Държавна
агенция „Технически операции“ или писмено
оправомощеният от него заместник-председател
дава писмено разпореждане за прилагане на
специалните разузнавателни средства.“
2. Алинея 3 се отменя.
§ 9. В чл. 17 думите „министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният от
него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателят на Държавна
агенция „Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.
§ 10. В чл. 18, ал. 1 думите „министъра на
вътрешните работи или на писмено оправомощения от него заместник-министър на вътрешните работи“ се заменят с „председателя
на Държавна агенция „Технически операции“
или писмено оправомощения от него заместник-председател“.
§ 11. В чл. 19 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощеният
от него заместник-министър на вътрешните
работи“ се заменят с „Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или
писмено оправомощеният от него заместникпредседател“.
§ 12. В глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ се
създава раздел І с чл. 19а – 19з:
„Раздел І
Държавна агенция „Технически операции“
Чл. 19а. (1) Държавна агенция „Технически
операции“, наричана по-нататък „агенцията“, е
специализиран орган към Министерския съвет
за осигуряване и прилагане на специалните
разузнавателни средства.
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(2) Държавна агенция „Технически операции“ е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище в гр. София.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Тех н и ческ и опера ц и и“ е п ървос т епенен
разпоредител с бюджетни средства към Министерския съвет.
(4) Държавна агенция „Технически операции“ изпълнява дейността си самостоятелно и
във взаимодействие с други държавни органи.
(5) Върху дейността на Държавна агенция
„Технически операции“ се упражнява контрол
от предвидените в този закон органи.
Чл. 19б. За изпълнение на задачата по
чл. 19а, ал. 1 органите на Държавна агенция
„Технически операции“ извършват дейности по:
1. осигуряване, разработване и прилагане
на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране,
видеозаписване, звукозаписване, филмиране,
белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането
на данни за защита на правата и свободите
на гражданите, националната сигурност и
обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и
получаването на информация чрез кабелни
средства за комуникация;
5. извършване на оперативно-техническа
проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на
гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица,
които извършват такава проверка;
6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен
със закон, и предоставянето им на органа,
направил искането;
7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на
живота, здравето и имуществото на граждани;
8. осигуряване на достъп до технически
средства и съоръжения на държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
9. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни
органи, организации, юридически лица и
граждани;
10. получаване на информация от другите
държавни органи, организации, юридически
лица и граждани;
11. изграждане и използване на информационен фонд;
12. привличане на граждани за доброволно
сътрудничество;
13. у частие в съвмест ни мероп ри я т и я
с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления;
14. участие в обучението на служители
на разузнавателни и контраразузнавателни
служби.
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Чл. 19в. (1) Държавна агенция „Технически операции“ се ръководи от председател,
който се определя от Министерския съвет
по предложение на министър-председателя
за срок 4 години.
(2) Председателят се подпомага от двама
заместник-председатели, които се назначават
от министър-председателя.
(3) За председател и заместник-председатели
на Държавна агенция „Технически операции“
могат да бъдат назначавани лица, които:
1. имат само българско гражданство;
2. имат висше образование с образователноквалификационна степен „магистър“;
3. притежават не по-малко от 8-годишен
юридически стаж или професионален стаж
в службите за сигурност или в службите за
обществен ред – за председателя, и не помалко от 5-годишен юридически стаж или
професионален стаж в службите за сигурност
или в службите за обществен ред – за заместник-председателите;
4. не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията, както и не са освобождавани
от наказателна отговорност за умишлени
престъпления от общ характер;
5. не са лишени от правото да заемат определена държавна длъжност;
6. са получили разрешение за достъп до
класифицирана информация с ниво на класификация „Строго секретно“;
7. не членуват в политически партии или
коалиции или организации с политически
цели;
8. не са еднолични търговци, съдружници, управители, прокуристи или членове на
надзорни съвети, управителни съвети или
съвети на директорите или в контролни органи на търговски дружества, кооперации или
юридически лица с нестопанска цел, които
осъществяват стопанска дейност;
9. не са наети по трудово или служебно
правоотношение.
(4) Правомощията на председателя се прекратяват предсрочно:
1. по негово искане;
2. при навършване на 65-годишна възраст;
3. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си за повече от 6 месеца;
4. при несъвместимост с изискванията по
ал. 3;
5. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(5) В случаите по ал. 4 правомощията на
председателя на агенцията се прекратяват с
решение на Министерския съвет по предложение на министър-председателя.
(6) При смърт или предсрочно прекратяване на правомощията на председателя на
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агенцията Министерският съвет по предложение на министър-председателя определя
нов председател, който довършва мандата.
(7) До определянето на нов председател
неговите правомощия се изпълняват от определен от Министерския съвет заместникпредседател.
(8) Трудът на председателя и на заместникпредседателите на агенцията се зачита като
първа категория.
Чл. 19г. (1) Председателят на Държавна
агенция „Технически операции“:
1. организира, ръководи и контролира
дейността на агенцията;
2. представлява агенцията;
3. утвърждава длъжностното разписание
на длъжностите в администрацията на агенцията и длъжностните характеристики на
служителите в нея;
4. създава и закрива структурни звена
в рамките на утвърдения бюджет и числен
състав;
5. предлага проекта на годишен бюджет;
6. изпълнява бюджета;
7. ръководи управлението на човешките
ресурси;
8. отговаря за управлението на предоставените на Държавна агенция „Технически
операции“ вещи;
9. утвърждава Етичен кодекс за поведение
на служителите в Държавна агенция „Технически операции“;
10. осъществява сътрудничество със сродни
служби на други държави и с международни
организации;
11. изпълнява и други правомощия, определени в закон.
(2) При изпълнение на правомощията си
председателят издава заповеди и други актове,
предвидени в закон.
(3) Председателят на Държавна агенция
„Технически операции“ е администратор на
лични данни по смисъла на Закона за защита
на личните данни.
Чл. 19д. (1) Заместник-председателите
подпомагат председателя при изпълнение на
правомощията му.
(2) Правомощията на заместник-председателите се определят с писмена заповед на
председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
(3) При отсъствие на председателя правомощията му се осъществяват от заместник-председател, определен със заповед на
председателя за всеки конкретен случай.
(4) При изпълнение на правомощията си
заместник-председателите издават заповеди.
Чл. 19е. (1) Служители в Държавна агенция
„Технически операции“ са:
1. държавните служители;
2. лицата, работещи по трудово правоотношение.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 5

(2) Служителите по ал. 1 се назначават от
председателя на Държавна агенция „Технически операции“.
(3) За държавните служители се прилагат
разпоредбите относно държавната служба в
Закона за Министерството на вътрешните
работи.
Чл. 19ж. (1) Информацията, която е станала
известна на председателя, на заместник-председателите и на служителите на Държавна
агенция „Технически операции“ при или по
повод изпълнението на задълженията им и не
е държавна тайна, е служебна тайна.
(2) При встъпването си в длъжност лицата
по ал. 1 подписват декларация, че няма да
разгласяват информацията по време на заемане
на длъжността и след освобождаването им.
Чл. 19з. Дейността, структурата и организацията на работа на Държавна агенция „Технически операции“ се определят с устройствен
правилник, приет от Министерския съвет.“
§ 13. В глава трета „Осигуряване и прилагане на специални разузнавателни средства“ преди чл. 20 се създава наименование
„Раздел ІІ Ред за осигуряване и прилагане на
специални разузнавателни средства“.
§ 14. В чл. 20, ал. 1 думите „специализирана
дирекция „Оперативни технически операции,
специализираното звено за осигуряване и
прилагане на разследване чрез служител под
прикритие“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция
„Технически операции“.
§ 15. Създава се чл. 20а:
„Чл. 20а. (1) Осигуряването и прилагането
на специални разузнавателни средства за всеки
конкретен случай се осигуряват финансово от
органа по чл. 13, ал. 1 и 2, заявил искане за
тяхното използване.
(2) Средствата по ал. 1 се предвиждат в
закона за държавния бюджет по бюджетите
на органите по чл. 13, ал. 1 и 2.
(3) Условията и редът за прилагане на
принципа на финансова обвързаност по чл. 1,
ал. 3, както и финансовите взаимоотношения
между заявителите и органите, които осигуряват и прилагат специалните разузнавателни
средства, се определят с акт на Министерския
съвет.“
§ 16. В чл. 21 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 2 искането за продължаване на срока съдържа и пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които
са получени от прилагането на специалните
разузнавателни средства.“
2. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
§ 17. В чл. 30 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
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„(1) При получаване на резултати извън
направеното искане председателят на Държавна агенция „Технически операции“ в срок от
24 часа уведомява заявителя за получените
резултати.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Заявителят уведомява компетентния
орган за тях в срок от 24 часа от получаването
на уведомлението по ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
думите „министърът на вътрешните работи
или писмено оправомощеният от него заместник-министър на вътрешните работи“ се
заменят с „председателят на Държавна агенция
„Технически операции“ или писмено оправомощеният от него заместник-председател“.
§ 18. В чл. 31 ал. 1 се изменя така:
„(1) Веществените доказателствени средства
се съхраняват от органите по чл. 13, ал. 1 до
образуване на досъдебното производство.“
§ 19. В чл. 34а, ал. 1 т. 1 се изменя така:
„1. председателя на Държавна агенция
„Технически операции“, когато специалните
разузнавателни средства се прилагат и използват от агенцията;“.
§ 20. Член 34б се изменя така:
„Чл. 34б. (1) Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства,
наричано по-нататък „Националното бюро“, е
независим държавен орган, който осъществява
наблюдение на процедурите по разрешаване,
прилагане и използване на специалните разузнавателни средства, спазване на принципа
на финансова обвързаност, съхраняването и
унищожаването на информацията, получена
чрез специални разузнавателни средства, както
и за защита на правата и свободите на гражданите срещу незаконосъобразното използване
на специални разузнавателни средства.
(2) Национа лното бюро е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
в гр. София.
(3) Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства е първостепенен разпоредител с бюджет.
(4) Националното бюро е постоянно действащ орган, който се подпомага от администрация.
(5) Информацията, която е станала известна
на членовете и на служителите на Националното бюро при или по повод изпълнението
на задълженията им и не е държавна тайна,
е служебна тайна.
(6) При встъпването си в длъжност лицата
по ал. 5 подписват декларация, че няма да
разгласяват информацията по време на заемане
на длъжността и след освобождаването им.
(7) Националното бюро ежегодно до 31 май
внася в Народното събрание доклад за извършената дейност, който съдържа обобщени
данни за разрешаването, прилагането и използването на специалните разузнавателни
средства, съхраняването и унищожаването на
информацията, получена чрез тях, както и за
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защита на правата и свободите на гражданите
срещу незаконосъобразното използване на
специални разузнавателни средства.
(8) Националното бюро изготвя правилник
за своята дейност и дейността на администрацията си. Правилникът се обнародва в
„Държавен вестник“.“
§ 21. Създава се нов чл. 34в:
„Чл. 34в. (1) Националното бюро е колегиален орган и се състои от 5 членове, включително председател и заместник-председател,
които се избират от Народното събрание за
срок 5 години.
(2) Членове на Националното бюро могат
да бъдат само дееспособни български граждани, които имат не по-малко от 8 години
юридически стаж или професионален стаж
в службите за сигурност или в службите за
обществен ред и са получили разрешение за
достъп до класифицирана информация с ниво
на класификация „Строго секретно“.
(3) Ч леновете на Национа лното бюро
осъществяват своята дейност по т рудово
правоотношение.
(4) При прекратяване на трудовото правоотношение членът на Националното бюро се
възстановява на длъжността, която е заемал
преди избирането му.
(5) Времето, през което лицето е било
избрано за член на Националното бюро, се
зачита за професионален стаж по длъжността,
която е заемало до избирането му.
(6) Правомощията на член на Националното
бюро се прекратяват от Народното събрание
преди изтичането на мандата му:
1. по негово искане;
2. при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три последователни месеца;
3. при настъпила несъвместимост с изискванията за заемане на длъжността;
4. при влизане в сила на акт, с който е
установен конфликт на интереси по Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси.
(7) При смърт или предсрочно прекратяване
на правомощията на член на Националното
бюро Народното събрание в едномесечен срок
избира по реда на чл. 34г нов член, който
довършва мандата.“
§ 22. Създава се нов чл. 34г:
„Чл. 34г. (1) Предложенията за членове на
Националното бюро се внасят в Народното
събрание, придружени от автобиография, документ за професионален стаж, свидетелство
за съдимост, медицинско удостоверение, че
лицето не страда от психическо заболяване,
необходимите документи за извършване на
проучване за надеждност по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация.
(2) Председателят на специализираната
постоянна комисия на Народното събрание
изпраща в Държавна агенция „Национална
сигурност“ документите на кандидатите за
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членове на Националното бюро за извършване на проучване за надеждност. Държавна
агенция „Национална сигурност“ извършва
специално проучване по смисъла на Закона
за защита на класифицираната информация
в едномесечен срок.
(3) Предложенията за членове на Националното бюро се разглеждат от специализираната
постоянна комисия на Народното събрание
в 7-дневен срок от получаването на информацията по ал. 2.
(4) Комисията по ал. 2 уведомява вносителя на предложението, когато констатира, че
кандидатът не отговаря на изискванията по
закона. Нови предложения могат да се правят
в 7-дневен срок от уведомлението.
(5) Комисията по ал. 2 изслушва кандидатите, които отговарят на изискванията на
закона, и в 7-дневен срок от провеждането на
изслушването внася доклад, който обобщава
резултатите от него.
(6) Народното събрание избира поименно
членовете на Националното бюро. Народното събрание избира от членовете на бюрото
председател и заместник-председател.
(7) След избора членовете на Националното
бюро полагат пред Народното събрание клетва със следното съдържание: „Кълна се при
изпълнение на службата да спазвам Конституцията и законите на Република България и
да изпълнявам добросъвестно служебните си
задължения, като се ръководя от интересите
на държавата и принципите на независимост
и обективност.“
(8) Полагането на клетвата се удостоверява
с подписването на клетвен лист.“
§ 23. Създава се нов чл. 34д:
„Чл. 34д. (1) Председателят представлява,
ръководи и организира дейността на Националното бюро, а при отсъствие той се замества
от заместник-председателя.
(2) Председателят на Националното бюро
получава основно месечно възнаграждение в
размер 85 на сто от основното месечно възнаграждение на председателя на Народното
събрание.
(3) Заместник-председателят получава основно месечно възнаграждение в размер 80
на сто от възнаграждението на председателя
на комисията.
(4) Останалите членове на Националното
бюро получават основно месечно възнаграждение в размер 75 на сто от възнаграждението
на председателя на комисията.
(5) Членовете на Национа лното бюро
нямат право на допълнително материално
стимулиране.“
§ 24. Създава се нов чл. 34е:
„Чл. 34е. (1) За изпълнение на задачата по
чл. 34б, ал. 1 Националното бюро извършва
дейности по:
1. изискване в рамките на своята компетентност на информация от органите и
структурите по чл. 13, 15 и 20;
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2. проверка на редовността на водене на
регистрите при органите и структурите по
чл. 13, 15 и 20 за тяхната дейност по закона
заедно със съхраняваните искания, разрешения
и разпореждания по използването и прилагането на специални разузнавателни средства,
както и за съхраняването и унищожаването
на придобитата чрез тях информация;
3. даване на задължителни указания, свързани с подобряване режима на използване и
прилагане на специални разузнавателни средства, както и за съхраняване и унищожаване
на придобитата чрез тях информация.
(2) За изпълнение на дейността по ал. 1,
т. 2 Националното бюро разработва:
1. образци на регистрите при органите
и структурите по чл. 13, 15 и 20 за тяхната
дейност по закона;
2. правила за воденето на регистрите по т. 1;
3. правила за съхраняването на искания,
разрешения и разпореждания по използването
и прилагането на специални разузнавателни
средства.
(3) Образците на регистрите и правилата се
утвърждават от председателя на Националното
бюро след съгласуване с ръководителите на
органите по чл. 13, ал. 1, т. 1 – 3, председателя
на Държавна агенция „Технически операции“
и Висшия съдебен съвет.
(4) За изпълнение на дейностите по ал. 1
членовете на Националното бюро, както и
служителите му, с оглед компетентността им,
имат право на достъп до:
1. всички документи във връзка с използването и прилагането на специални разузнавателни средства;
2. всички документи във връзка със съхраняването и унищожаването на информацията,
придобита чрез специални разузнавателни
средства;
3. всяко помещение, в което се съхраняват
документи по т. 1 и 2.
(5) При наличие на данни за неправомерно
използване и прилагане на специални разузнавателни средства, съответно съхраняване
или унищожаване на придобитата чрез тях
информаци я, Национа лното бюро сезира
органите на прокуратурата и ръководителите
на органите и структурите по чл. 13, 15 и 20.“
§ 25. Член 34ж се изменя така:
„Чл. 34ж. (1) Националното бюро уведомява служебно гражданите, когато спрямо тях
са били прилагани неправомерно специални
разузнавателни средства.
(2) Гражданите не се уведомяват, когато
това ще създаде опасност:
1. за постигане на целите по чл. 3 или чл. 4;
2. от разкриване на оперативните способи
или техническите средства;
3. за живота или здравето на служителя
под прикритие или на неговите възходящи,
низходящи, братя, сестри, съпруг или лица,
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с които се намира в особено близки отношения, когато опасността произтича от възложените задачи.“
§ 26. Член 34з се изменя така:
„Чл. 34з. (1) Народното събрание чрез
постоянна комисия осъществява парламентарен контрол върх у държавните органи,
които извършват дейностите по разрешаване,
прилагане и използване на специалните ра
зузнавателни средства.
(2) Д л ъж ност ни т е л ица, когат о бъдат
поканени, са длъжни да се явяват пред комисията по ал. 1 и да предоставят исканата
информация.“
§ 27. Член 37 се изменя така:
„Чл. 37. (1) Актовете за установяване на
нарушенията по този закон се съставят от
лица, писмено оправомощени от председателя
на Държавна агенция „Технически операции“,
съответно от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“.
(2) Наказателните постановления се издават
от председателя на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен
от него заместник-председател, съответно от
председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ или писмено оправомощен
от него заместник-председател.
(3) Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на
наказателните постановления се извършват
по реда, определен в Закона за административните нарушения и наказания.“
§ 28. В § 2 от заключителните разпоредби
думите „министъра на вътрешните работи“ се
заменят с „председателя на Държавна агенция
„Технически операции“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. (1) Служебните правоотношения на
държавните служители от специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
в Министерството на вътрешните работи
преминават в служебни правоотношения с
Държавна агенция „Технически операции“, с
изключение на служебните правоотношения
на държавните служители, осъществяващи
дейности по разработване и използване на
технически средства и способи за предотвратяване на терористични действия, разработване
и прилагане на специфични физико-химични
методи и средства и извършване на взривнотехническо изследване и оценка на експлозиви
или на елементи на взривни устройства.
(2) Трудовите правоотношения на служ ителите от специа лизираната дирек ци я
„Оперативни технически операции“ в Министерството на вътрешните работи преминават
към Държавна агенция „Технически операции“ съгласно чл. 123 от Кодекса на труда,
с изключение на трудовите правоотношения
на служителите, осъществяващи дейности
по разработване и използване на технически
средства и способи за предотвратяване на
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терористични действия, разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и
средства и извършване на взривно-техническо
изследване и оценка на експлозиви или на
елементи на взривни устройства.
(3) Лицата по ал. 1 и 2 преминават към
Държавна агенция „Технически операции“ без
срок за изпитване, освен служителите, които
са със срок за изпитване.
(4) Стажът, придобит по Закона за Министерството на вътрешните работи, от служителите, преминали в Държавната агенция
„Технически операции“, се зачита за работа при
един и същ орган по назначаване, съответно
работодател, включително и при изплащане
на дължимите обезщетения при прекратяване
на правоотношенията с агенцията.
(5) Прослуженото време като държавен
служител по Закона за Министерството на
вътрешните работи, за което не са получени
обезщетения преди преминаването в Държавна
агенция „Технически операции“, се зачита при
определяне размера на обезщетението при
прекратяване на служебното правоотношение.
§ 30. (1) Държавна агенция „Технически
операции“ е правоприемник на активите, пасивите, правата и задълженията на специализираната дирекция „Оперативни технически
операции“ в Министерството на вътрешните
работи.
(2) Дълготрайните материални активи на
Министерството на вътрешните работи, ползвани от специализираната дирекция „Оперативни технически операции“, се предоставят
на Държавна агенция „Технически операции“.
(3) Министерският съвет в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон урежда
отношенията във връзка с преобразуването
на административните структури по ал. 1.
(4) Документите, изготвени и съхранявани
в специализираната дирекция „Оперативни
технически операции“, които не подлежат на
предаване по реда на Закона за Националния
архивен фонд, се предават в Държавна агенция
„Технически операции“ в едногодишен срок
от влизането в сила на този закон.
(5) Министерството на вътрешните работи
в 6-месечен срок от влизането в сила на този
закон предава на Държавна агенция „Технически операции“ всички действащи дела на
оперативен отчет, водени от специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“.
Останалите бази данни в министерството,
съдържащи информация относно тези дела,
се унищожават незабавно.
(6) До приключване на процедурите, свързани с материално-техническото обезпечаване
на Държавна агенция „Технически операции“,
Министерството на вътрешните работи предоставя необходимите финансови средства и
ресурси за осъществяване на дейностите на
агенцията.
§ 31. (1) Министър-председателят предлага на Министерския съвет председател на
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Държавна агенция „Технически операции“ в
срок до един месец от влизането в сила на
този закон.
(2) До встъпването в длъжност на председателя на Държавна агенция „Технически
операции“ правомощията му по този закон
се осъществяват от министъра на вътрешните
работи.
§ 32. Министерският съвет в тримесечен
срок от влизането в сила на този закон приема
устройствения правилник по чл. 19з и акта
по чл. 20а, ал. 3.
§ 33. (1) Народното събрание избира членовете на Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства в срок до
два месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Министерският съвет в тримесечен срок
от влизането в сила на този закон осигурява
на Националното бюро и администрацията му необходимите работни помещения и
технически средства за осъществяване на
дейността им.
§ 34. (1) Националното бюро за контрол на
специалните разузнавателни средства изготвя
правилника по чл. 34б, ал. 8 в едномесечен
срок от встъпването в длъжност на членовете
на бюрото.
(2) Председателят на Националното бюро
за контрол на специалните разузнавателни
средства утвърждава образеца на регистрите
и правилата по чл. 34е, ал. 3 в двумесечен
срок от встъпването си в длъжност.
§ 35. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109 от
2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103 от
2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и 100
от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния
съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм., бр. 60,
77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44, 58, 81,
89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г.) се
правят следните допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1, т. 4 след думите „Закона
за Държавна агенция „Национална сигурност“
се добавя „и по Закона за специалните ра
зузнавателни средства“.
2. В чл. 69, ал. 2, в текста преди т. 1 след
думите „Закона за Министерството на вътрешните работи“ се поставя запетая и се
добавя „Закона за специалните разузнавателни
средства“.
§ 36. В Наказателно-процесуалния кодекс
(обн., ДВ, бр. 86 от 2005 г.; изм., бр. 46 и 109
от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27,
32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г.,
бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г.; Решение № 10
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на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; изм., бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17
и 52 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 132, ал. 3 думите „министъра на
вътрешните работи или на оправомощен от
него заместник-министър“ се заменят с „председателя на Държавна агенция „Технически
операции“ или оправмощен от него заместник-председател“.
2. В чл. 173:
а) в ал. 1 се създава изречение второ:
„Преди подаване на искането наблюдаващият прокурор уведомява административния
ръководител на съответната прокуратура.“;
б) в ал. 2:
аа) точка 5 се изменя така:
„5. срока, за който се иска ползването, и
мотиви, които да обосновават продължителността му;“
бб) създава се т. 6:
„6. мотиви за невъзможността необходимите данни да бъдат събрани по друг начин
или описание на изключителните трудности,
с които е свързано събирането им.“
3. В чл. 174:
а) в ал. 1 думата „окръжния“ се заменя
със „съответния окръжен“;
б) алинея 4 се изменя така:
„(4) Органът по ал. 1 – 3 се произнася
с писмено мотивирано разпореждане, като
преди произнасянето може да поиска да му
бъдат предоставени всички материали по
разследването, които имат отношение към
информацията, съдържаща се в искането.“
4. В чл. 175:
а) в ал. 1 думите „Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавната
агенция „Технически операции“;
б) в ал. 2 думите „Министърът на вътрешните работи или писмено оправомощен
от него заместник-министър“ се заменят с
„Председателят на Държавна агенция „Технически операции“ или писмено оправомощен
от него заместник-председател“;
в) в ал. 4 се създава изречение второ: „Искането за продължаване на срока съдържа и
пълно и изчерпателно посочване на резултатите, които са получени от прилагането на
специалните разузнавателни средства.“
§ 37. В Закона за защита на класифицираната
информация (обн., ДВ, бр. 45 от 2002 г.; попр.,
бр. 5 от 2003 г.; изм., бр. 31 от 2003 г., бр. 52,
55 и 89 от 2004 г., бр. 17 и 82 от 2006 г., бр. 46,
57, 95 и 109 от 2007 г., бр. 36, 66, 69 и 109 от
2008 г., бр. 35, 42, 82 и 93 от 2009 г., бр. 16 и
88 от 2010 г., бр. 23, 48 и 80 от 2011 г., бр. 44
и 103 от 2012 г., бр. 52 от 2013 г.) се правят
следните изменения:
1. В § 1, т. 1 от допълнителните разпоредби думите „специализираната дирекция
„Оперативни технически операции“ на МВР“
се заменят с „Държавна агенция „Технически
операции“.

С Т Р.

20

ДЪРЖАВЕН

2. В Приложение № 1 към чл. 25 в раздел
II „Информация, свързана с външната политика и вътрешната сигурност на страната“
т. 8 се отменя.
§ 38. В Закона за електронните съобщения
(обн., ДВ, бр. 41 от 2007 г.; изм., бр. 109 от
2007 г., бр. 36, 43 и 69 от 2008 г., бр. 17, 35,
37 и 42 от 2009 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2009 г. – бр. 45 от 2009 г.;
бр. 82, 89 и 93 от 2009 г., бр. 12, 17, 27 и 97
от 2010 г., бр. 105 от 2011 г., бр. 38, 44 и 82
от 2012 г., бр. 15, 27, 28, 52 и 66 от 2013 г.) се
правят следните изменения:
1. В чл. 301, ал. 3 думите „чл. 91, ал. 1 и
чл. 137б, ал. 1, т. 8“ се заменят с „чл. 7, т. 8а
и чл. 91, ал. 1“.
2. В чл. 304 думите „специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Държавна агенция „Технически
операции“.
3. В чл. 305:
а) в ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Държавна агенция „Технически
операции“;
б) в ал. 2 думите „със специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи и
се утвърждават от министъра на вътрешните
работи“ се заменят със „с Държавна агенция
„Технически операции“ и се утвърждават от
председателя є“.
4. В чл. 308 думите „специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Държавна агенция „Технически
операции“.
5. В чл. 309 думите „специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
на Министерството на вътрешните работи“
се заменят с „Държавна агенция „Технически
операции“.
6. В чл. 310 навсякъде думите „специализираната дирекция „Оперативни технически
операции“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с „Държавна агенция
„Технически операции“.
§ 39. В Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 17 от 2006 г.;
изм., бр. 30, 102 и 105 от 2006 г., бр. 11, 31,
41, 46, 57, 64 и 109 от 2007 г., бр. 28, 43, 69,
94 и 98 от 2008 г., бр. 27, 42, 74, 82 и 93 от
2009 г., бр. 88 от 2010 г., бр. 9, 23, 47, 48 и 81
от 2011 г., бр. 38 и 44 от 2012 г., бр. 15, 52, 66
и 68 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 7:
а) създават се т. 8а и 8б:
„8а. разработване и използване на технически средства и способи за предотвратяване
на терористични действия; при осъществяване
на тези дейности полицейските органи могат
да блокират с технически средства осъществяването на електронни съобщения;
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8б. разработване и прилагане на специфични физико-химични методи и средства и
извършване на взривно-техническо изследване
и оценка на експлозиви или на елементи на
взривни устройства;“
б) точка 15 се изменя така:
„15. използване на специални разузнавателни
средства и използване и съхраняване на данните,
придобити чрез тях;“.
2. В чл. 9, ал. 1 т. 3 се отменя.
3. В чл. 16:
а) в ал. 1 думите „специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ и на“
се заличават;
б) алинея 2 се отменя.
4. В глава пета раздел ІІІ „Управление на
специализираната дирекция „Оперативни технически операции“ с чл. 37а и 37б се отменя.
5. В чл. 53, ал. 1 думите „специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
се заличават.
6. В глава десета „а“ в наименованието думите „специализирана дирекция „Оперативни
технически операции и на“ се заличават.
7. В глава десета „а“ раздел І „Специализирана
дирекция „Оперативни технически операции“
с чл. 137а и 137б се отменя.
8. Член 142 се отменя.
9. В чл. 150, ал. 1 думите „специализираната
дирекция „Оперативни технически операции“
се заличават.
10. В чл. 186, ал. 1 думите „на специализираната дирекция „Оперативни технически
операции“ се заличават.
§ 40. В Закона за оръжията, боеприпасите,
взривните вещества и пиротехническите изделия (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм., бр. 88
от 2010 г., бр. 26 и 43 от 2011 г., бр. 44 и 73 от
2012 г., бр. 66 и 68 от 2013 г.) се правят следните допълнения:
1. В чл. 2, ал. 1, т. 1 след съкращението
„(ДАНС)“ се поставя запетая и се добавя „Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО)“.
2. В чл. 78, ал. 1 след съкращението „ДАНС“
се поставя запетая и се добавя „ДАТО“.
§ 41. В Закона за съдебната власт (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм., бр. 69 и 109 от 2008 г.,
бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г.,
бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г.; Решение № 10
на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 93 от
2011 г.; бр. 20, 50 и 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30,
52 и 66 от 2013 г.) в чл. 195, ал. 3 след думите
„Национална сигурност“ се добавя „членовете
на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства“.
§ 42. Законът влиза в сила от деня на
обнародването му в „Държавен вестник“ с
изключение на § 1 и 15, които влизат в сила
от 1 януари 2014 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 11 юли и 2 август 2013 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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ПРЕЗИДЕНТ
НА РЕПУБЛИКАТА
УКАЗ № 162
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам Валери Рачев Рачев от длъжността извънреден и пълномощен посланик
на Република България в Република Ирак.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 1 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
6248

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам Иван Стоянов Сираков за
извънреден и пълномощен посланик на Репуб
лика България в Република Словения.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
6309

УКАЗ № 168
На основание чл. 101, ал. 1 от Конституцията на Република България
П О С ТА Н О В Я В А М :
Връщам за ново обсъждане в Народното
събрание Закона за изменение и допълнение
на Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., приет от ХLIІ Народно
събрание на 1 август 2013 г.
Издаден в София на 7 август 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
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за връщане за ново обсъждане в Народното
събрание на разпоредби от Закона за изменение
и допълнение на Закона за държавния бюджет
на Република България за 2013 г., приет от
Народното събрание на 1 август 2013 г.
Уважаеми народни представители,
Уважавам и считам за нормално всяко едно
ново правителство да осъществява онези политики, заради които е избрано, включително и
чрез актуализация на бюджета. Актуализация
на бюджета не се случва за първи път и не
се случва само в България. Това е нормална
практика. Не оспорвам необходимостта от
предприемането на допълнителни социални
мерки, чрез които държавата да подпомогне
най-уязвимите групи от обществото. В условията на криза предоставянето на социална
подкрепа на гражданите е основна отговорност на държавата. Подкрепям и стъпки
в посока подобряване на бизнес средата и
насърчаване на икономическата активност.
Уверен съм, че навременното разплащане
на задълженията на държавата е една от
важните предпоставки за нормалното движение на ликвидността в икономиката. Когато
тези задължения са направени при спазване
на финансовата дисциплина и в рамките
на бюджетите на съответните институции
или са обосновани от извънредни нужди,
то държавата няма никакви основания да
просрочва плащанията по тях.
Същевременно промените в държавния
бюджет не бива да поставят под съмнение
макроикономическата стабилност и дългосрочните перспективи за развитие на икономиката. Задължение на правителството е
да подготви актуализацията на бюджета в
условия на прозрачност и открит диалог с
представителите на бизнеса, синдикалните
организации, местните власти и обществото.
Това задължение не беше спазено и такъв
диалог не беше проведен. Ако целта на тази
актуализация е коректното изплащане на
просрочени плащания от държавата, особено
към малкия и средния бизнес, то конкретните
механизми трябва да бъдат ясно заложени
и гарантирани в бюджета. Трябва да се отчете и фактът, че немалка част от тях са
задължения на общините, и то именно към
малките и средните предприятия, а за това
не са предвидени средства.
Аргументите за разплащане с бизнеса са
основани на данни, които не са дoстъпни
за обществото. Правителството не публикува регулярни данни (месечни данни) за
размера на неразплатените задължения на
отделните министерства, както и размера
на невъзстановения данъчен кредит (невъзстановен ДДС). За да може да се проведе
дискусия по актуализацията на бюджета и
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обществото да прецени правилността и дълбочината на аргументите, които са основание
за актуализацията, то трябва да има достъп
до тези данни.
По отношение на приходната част не бе
представен прозрачен и аргументиран анализ
на очакваното развитие на данъчните приходи.
Използват се оценки на приходните агенции,
без да се дава информация на какъв анализ
са основани тези оценки и в каква степен
очакваните по-ниски приходи са следствие
от развитието на икономическата активност, и в каква – на по-слаба събираемост,
определена от неефективност на приходните
администрации.
Нееднократно съм заявявал, че не приемам
подхода да се действа на тъмно и дори найважните нормативни актове да се приемат
при липса на прозрачност, без обществено
обсъждане.
Предложената актуализация на бюджета
предвижда ново повишаване на бюджетния
дефицит. Съгласен съм с тезата, че в определени ситуации такава стъпка може да бъде
оправдана като временна мярка и само ако
е свързана с политика за подобряване на
конкурентоспособността на икономиката и
инвестициите в сфери, които ще генерират
бъдещ растеж и ще създадат работни места.
Липсата на такива политики означава, че
с нарастването на бюджетния дефицит се
финансират текущи разходи. Дълговото финансиране на нарастващ дефицит е изключително опасен път, по който, ако една страна
тръгне, връщането назад е много болезнено.
Увеличаването на дефицита и задлъжнялостта
по този начин е безотговорно както спрямо
нас, така и спрямо бъдещите поколения.
В тази актуализация на бюджета очаквах да
видя ясни стъпки за изпълнение на заявените
от правителството политики за борба със
сивия сектор в икономиката, контрабандата
и за повишаване на събираемостта. Очаквах
повече амбициозност по отношение на приходната и повече прозрачност в разходната част,
намаляване на бюрокрацията и оптимизиране
на администрацията, а не създаване на повече
бюрокрация и нови държавни структури. За
съжаление не виждам настоящата актуализация да подкрепя силни политики и реформи
за заетост, конкурентоспособност и растеж.
Също така считам, че както бюджетът, така
и промяната в бюджета, следва да бъдат подготвяни в спокоен тон и при провеждане на
необходимите обществени консултации. Още
повече че съвсем скоро предстои да започне
процедурата по подготовката на бюджета за
следващата година.
Тези съображения ми дават основание
да върна за повторно разглеждане текстове
от Закона за изменение и допълнение на
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Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
1. Връщам за ново обсъждане § 1 относно
чл. 1, ал. 1, раздел I „Приходи“, т. 1 „Данъчни
приходи“ от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на
Република България за 2013 г. със следните
мотиви:
Влошаването на макроикономическите
показатели за първото полугодие е факт. Без
съмнение, освен икономическите причини,
за това спомага и продъл жаващата през
почти ц ялата година политическа криза,
която генерира нестабилност в работата на
приходните администрации. Въпреки това,
изпълнението на бюджета към момента не
показва значителни и необратими отклонения
спрямо разчетите за 2013 г. Занижаването
на приходите чрез изменение на държавния
бюджет е крайна мярка. Към нея следва да
се пристъпи едва когато правителството е
изчерпало всички възможности да подобри
събираемостта.
Не мога да подкрепя автоматично занижаване на приходите, без да е направен опит
да се подобри събираемостта на данъците,
да се оптимизира работата на приходните
агенции, да се подобри тяхната ефективност,
да се преодолее административният натиск
към бизнеса. С актуализацията на бюджета
единствено се снижават стандартите на работа по събираемостта и се дава лош сигнал,
че при първите признаци на проблеми сме
готови да прибегнем единствено до найлесното решение. Заявките на новото правителство за повишаване на събираемостта
на приходите, в т.ч. чрез мерки за борба със
сивата икономика, за намаляване на контрабандата, за оптимизиране на работата на
приходните администрации, не кореспондират по никакъв начин с принципа, заложен
в настоящата актуализация в приходната
част. Напротив, занижаването на данъчните
приходи и компенсирането на изоставането
единствено чрез увеличаване на дълга е в
състояние допълнително да демобилизира
приходните администрации и да се отрази
върху тяхната работа.
2. Връщам за ново обсъждане § 1 относно
чл. 1, ал 2, раздел II „Разходи“, т. 4 „Резерв
за непредвидени и неотложни разходи“ от
Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г. със следните мотиви:
Категорично подкрепям политиката, която
предвижда да бъдат осигурени допълнителни
средства за социално подпомагане, за облекчаване тежестта върху потребителите на
електроенергия от възобновяеми енергийни
източници и за разплащане на задължения
към бизнеса. Правилата на правовата държава
изискват бюджетните разходи на държавни-
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те органи да бъдат определени със закон. В
приетия Закон за изменение и допълнение
на Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2013 г. такива разходи не
се определят. Единственото увеличение е в
частта „Резерв за непредвидени и неотложни
разходи“. Този резерв, съгласно § 4 от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г., се разходва с акт на
Министерския съвет.
Настоящият закон не гарантира, че приетото у величение на разходната част на
бюджета ще бъде използвано именно за тези
цели. Нещо повече, с този подход да се увеличи резервът за непредвидени и неотложни
разходи се дава възможност с предвидените
средства да се разпорежда Министерският
съвет без санкция на Народното събрание
и без необходимост да се съобразява с мотивите, които бяха заявени в публичното
пространство и в пленарната зала. Трябва да
има ясна и директна връзка между мотивите
и конкретните пера в бюджета.
Считам, че волята на народните представители да подкрепят политиките, насочени
към осигуряване на допълнителни средства
за социално подпомагане и разплащане с бизнеса, трябва да намери място в текстовете на
Закона за изменение и допълнение на Закона
за държавния бюджет на Република България
за 2013 г., а именно – новите разходи да са
разпределени по съответните бюджетни пера.
Допълнителен аргумент да върна за ново
разглеждане настоящия елемент от бюджета
е, че не споделям подхода за автоматично
увеличаване на разходите, без да се потърсят
възможности те да се оптимизират и да се
подобри тяхната ефективност. Редица сектори
продължават да са нереформирани въпреки
огромните си бюджети. Не виждам решителни
действия в тази посока. Належаща е нуждата
от значително повишаване на ефективността
на разходваните средства с отговорност към
българските данъкоплатци, а не желанието
на администрацията винаги да харчи повече.
Наливането година след година на все повече
публични средства в нереформирани сектори
създава порочен кръг, от който може да се
излезе само с реформи.
3. Връщам за ново обсъждане § 2, т. 3
(с която се изменя текстът на § 13, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби
на Закона за държавния бюджет на Репуб
лика България за 2013 г.) и т. 4 (с която се
създава нов § 14а) от Закона за изменение
и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г. със
следните мотиви:
Актуализацията на Закона за държавния
бюджет на Република България за 2013 г.
следваше да бъде съпроводена от анализ за
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въздействието върху фискалните цели на страната в средносрочен план и за постигането
на заложената средносрочна бюджетна цел.
Прозрачността относно средносрочните цели
и структурата на финансиране на предвидения
бюджетен дефицит спомага за необходимата предвидимост на средата и влияе върху
инвестиционния климат, с което се явява
важен фактор за устойчивото икономическо
развитие на държавата.
В актуализацията на бюджета е предвидено
намерение за допълнителен държавен дълг в
размер до 1 млрд. лв. Този дълг обаче отново не
е насочен към подкрепа на активна политика
за повишаване на конкурентоспособността,
растежа и подобряването на бизнес средата.
Нещо повече, въпросите относно неговата
необходимост, предназначение, ефект върху
икономиката, обществото и бъдещото поколение останаха без убедителни отговори.
Новият заем е предназначен за осигуряване
на буфер, което в никакъв случай не е активна политика. В мотивите към закона не е
представен анализ за това кое е оптималното
ниво на фискалния резерв, как е изчислено
това ниво и доколко страната се нуждае от
формирането на допълнителни буфери и коя
е тяхната приемлива цена. Освен че тези
буферни резерви ще струват на българските
данъкоплатци допълнителни плащания по
лихви, липсва и информация кои точно политики ще се финансират и по какъв начин те
ще бъдат осъществявани. Законът не съдържа гаранции за целесъобразно, прозрачно и
подлежащо на публичен контрол разходване
на този заем.
Уважаеми народни представители,
Предвид изложените по-горе мотиви, воден
от желанието да бъдат осигурени по-добри
условия за живот и работа на българските
граждани, да се подобри бизнес климатът
и да се създадат възможности за икономически растеж и на основание чл. 101, ал. 1
от Конституцията на Република България,
връщам за ново обсъж дане в Народното
събр ание разпоредбите на § 1 относно чл. 1,
ал. 1, раздел I „Приходи“, т. 1 „Данъчни
приходи“, § 1 относно чл. 1, ал. 2, раздел
II „Разходи“, т. 4 „Резерв за непредвидени
и неотложни разходи“, § 2, т. 3 (с която се
изменя текстът на § 13, ал. 1 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
държавния бюджет на Република България за
2013 г.) и т. 4 (с която се създава нов § 14а)
от Закона за изменение и допълнение на
Закона за държавния бюджет на Република
България за 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
6308
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159
ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания, приет с Постановление № 343 от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен
съд от 2005 г. – бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение
№ 7623 на Върховния административен съд от
2006 г. – бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1,
64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г., бр. 93
от 2009 г., бр. 29 и 41 от 2010 г. и бр. 38 и 41
от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 3 т. 1 се изменя така:
„1. освидетелстваните лица с трайни увреждания от Националния център по обществено
здраве и анализи, Националната експертна
лекарска комисия (НЕЛК) и териториалните
експертни лекарски комисии (ТЕЛК);“.
§ 2. В чл. 2, ал. 3 след думите „за наблюдение“ се добавя „и контрол“.
§ 3. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) За вписване в регистъра по чл. 2, ал. 1
специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания подават до изпълнителния директор на Агенцията за хората с
увреждания заявление по образец съгласно
приложение № 13.“
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 след думите „Закона за интеграция
на хората с увреждания“ се добавя „по образец
съгласно приложение № 17“;
б) в т. 2 след думите „Закона за интеграция на хората с увреждания“ се добавя „по
образец съгласно приложение № 18“;
в) точка 4 се отменя.
4. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
„1. данни за специализираното предприятие или кооперация на хората с увреждания – ЕИК, име и адрес на осъществяване
на дейността;“.
§ 4. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено
от него длъжностно лице в 10-дневен срок
от датата на подаване на заявлението издава
заповед за вписване или мотивирана заповед,
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с която се отказва вписване в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации
на хората с увреждания.“
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания или упълномощено от него длъжностно лице в 3-дневен
срок от издаване на заповедта за вписване в
регистъра на специализираните предприятия
и кооперации на хората с увреждания издава
удостоверение за регистрация.“
3. Досегашна ал. 3 става ал. 4 и се изменя
така:
„(4) Заповедта за отказ по ал. 1 подлежи
на обжалване по реда на Административно
процесуалния кодекс.“
§ 5. В чл. 5, ал. 1 т. 5 се изменя така:
„5. при извършване на две или повече
нарушения в рамките на една година на разпоредбата на чл. 3, ал. 5.“
§ 6. В чл. 9, т. 5 думата „молби“ се заменя
със „заявления“.
§ 7. В чл. 11 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
2. В ал. 3 и 4 думите „подадена молба-декларация“ се заменят с „подадено заявлениедекларация“.
§ 8. В чл. 12, ал. 1 думите „молби-декларации“ се заменят със „заявления-декларации“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „всяка постъпила молбадекларация“ се заменят с „всяко постъпило
заявление-декларация“.
2. В ал. 2 и 5 думите „молба-декларацията“
се заменят със „заявление-декларацията“.
§ 10. В чл. 14 ал. 2 се изменя така:
„(2) Лицата с определени вид и степен на
увреждане 50 и над 50 на сто, установена след
навършване на възрастта за придобиване право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване,
както и лицата с намалена работоспособност,
навършили възраст за придобиване право на
пенсия за осигурителен стаж и възраст по
чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване
в срока на решението на ТЕЛК (НЕЛК),
ползват правата си по правилника пожизнено
независимо от определения в експертното
решение срок.“
§ 11. В чл. 17 ал. 4 се изменя така:
„(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 2 – 4 се
доказват с писмена декларация.“
§ 12. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) точка 1 се изменя така:
„1. да не ползват преференции по чл. 49 от
Закона за насърчаване на заетостта;“
б) създава се т. 3:
„3. да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници
за същата цел.“
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2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Обстоятелствата по ал. 3, т. 1 – 3 се
доказват с писмена декларация.“
3. Досегашните ал. 4 и 5 стават съответно
ал. 5 и 6.
4. Досегашната ал. 6 става ал. 7 и в нея
думите „ал. 4“ се заменят с „ал. 5“.
5. Досегашните ал. 7 и 8 стават съответно
ал. 8 и 9.
6. Досегашната ал. 9 става ал. 10 и в нея
думите „ал. 5 и 8“ се заменят с „ал. 6 и 9“.
7. Досегашната ал. 10 става ал. 11.
8. Досегашната ал. 11 става ал. 12 и в нея
думите „ал. 10“ се заменят с „ал. 11“.
§ 13. В чл. 20 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3:
а) думите „да ползват средства“ се заменят
с „да кандидатстват за ползване на средства“;
б) създава се т. 4:
„4. да не са получавали финансови средства от други законоустановени източници
за същата цел.“
2. В ал. 4 думите „т. 3“ се заменят с „т. 2 – 4“.
§ 14. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларация, подадена“ се заменят със „заявление-декларация,
подадено“.
2. В ал. 2, 3 и 4 думите „Молба-декларация“ се заменят със „Заявление-декларация“.
3. В ал. 5 думата „молбите“ се заменя със
„заявленията“.
§ 15. В чл. 33, ал. 1 и 3 думите „молбадекларацията“ се заменят със „заявлениедекларацията“.
§ 16. В чл. 37 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларацията е
подадена“ се заменят със „заявление-декларацията е подадено“.
2. В ал. 2 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“ и думите „новата молба-декларация“ се заменят с
„новото заявление-декларация“.
§ 17. В чл. 42 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
2. В ал. 2 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 18. В чл. 43, ал. 2 думата „трайни“ се
заличава.
§ 19. В чл. 43а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите „на името на правоимащото лице, която се подписва от него, от неговия
законен представител или от упълномощено
от него лице“ се заменят със „съгласно Закона
за счетоводството и Закона за данък върху
добавената стойност“.
2. В ал. 3 след думите „касова бележка“
се добавя „(при плащане в брой)“.
3. В ал. 4 след думите „касова бележка“ се
поставя наклонена черта и се добавя „платежен документ“.
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4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) При закупуване или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, изработени по
индивидуална поръчка, отчитането по реда
на ал. 4 се извършва в срок 90 дни от получаване на целевата помощ.“
§ 20. В чл. 44, т. 1 думата „молба“ се заменя със „заявление“, а след думите „касова
бележка“ се поставя наклонена черта и се
добавя „платежен документ“.
§ 21. В чл. 45 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „лицето“ се добавя
„подава заявление-декларация по образец
съгласно приложение № 15 и“.
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) Директорът на дирекция „Социално
подпомагане“ или упълномощено от него
длъжностно лице в срок до 10 дни от подаване
на заявление-декларацията издава мотивирана заповед по образец съгласно приложение
№ 16, с която отпуска или отказва помощта.“
3. Досегашните ал. 3 и 4 стават съответно
ал. 4 и 5.
§ 22. В чл. 48 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „месечният“ се заменя
със „средномесечният“.
2. В ал. 3 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“ и думата
„подадена“ се заменя с „подадено“.
3. В ал. 4 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявление-декларацията“.
4. В ал. 6 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявление-декларацията“.
§ 23. В чл. 50 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
2. В ал. 5 думите „молба-декларацията“ се
заменят със „заявление-декларацията“.
3. В ал. 6 думата „молбата“ се заменя със
„заявлението“.
§ 24. В чл. 53 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се добавя „и чрез териториалните структури на Центъра за психологически изследвания“.
2. В ал. 3 след думата „България“ се добавя
„и териториалните структури на Центъра за
психологически изследвания“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Отношенията между Агенцията за
хората с увреждания и Центъра за психологически изследвания, свързани със заплащането
на целевите помощи по ал. 1, се уреждат с
договор между страните в изпълнение на
интеграционни програми.“
§ 25. Навсякъде в приложение № 1 към
чл. 11, ал. 1 думите „молба-декларация“ се
заменят със „заявление-декларация“.
§ 26. В приложения № 2 и 3 думата „молба“
се заменя със „заявление“.
§ 27. Приложение № 4 към чл. 32, ал. 2 и
3 се изменя така:
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„Приложение № 4
към чл. 32, ал. 2 и 3

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
........................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на месечна добавка за социална интеграция
от ..................................................................................................., ЕГН ..............................................................,
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр. (с.) ............................................................, община ................................................................................,
ул. (ж.к.) .............................................................................................. № ....., бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....,
притежаващ документ за самоличност: .............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(№, издаден на, от и др.)
Моля да бъде отпусната на ................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
месечна добавка за социална интеграция за:
* транспортни услуги .................................................................................................... ДА/НЕ
* информационни и телекомуникационни услуги .................................................... ДА/НЕ
* достъпна информация ............................................................................................... ДА/НЕ
* обучение ....................................................................................................................... ДА/НЕ
* диетично хранене и лекарствени продукти ........................................................... ДА/НЕ
* наем на общинско жилище ....................................................................................... ДА/НЕ
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Притежавам ЕР на ТЕЛК/НЕЛК № .................................. от ......................................,
издаден от ............................................................................................................................,
със срок до ...........................................................................................................................
2. Настанен/а съм на пълна държавна или общинска издръжка в лечебно заведение, както и в
специализирана институция за срок, по-дълъг от един месец ............................................. ДА/НЕ
3. Обучавам се:
в специално училище ................................................................................................................ ДА/НЕ
по реда на Закона за насърчаване на заетостта .................................................................. ДА/НЕ
*(отнася се само за чл. 27)

4. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок .............................................................. ДА/НЕ
5. Желая сумата да ми бъде преведена:
по касов път................................................................................................................................. ДА/НЕ
по банков път.............................................................................................................................. ДА/НЕ
Банкова сметка №
Банка............................................................ Банков клон....................................................
6. Известно ми е, че:
за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и гражданска отговорност;
недобросъвестно получените добавки подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните
вземания.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Социална оценка.
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копия).
Дата: .............................................
Подпис: .....................................................
(.......................................................................)
Молбата е приета и проверена от: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ...........................
Подпис: .......................................................
...................................................................................................................................................................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Предлагам на ..........................................................................................................................................................
(трите имена на правоимащото лице)
ЕГН ......................................, постоянен адрес ..................................................................,
да бъде отпусната/отказана месечна добавка за социална интеграция
в размер ....................................лв., словом.................................................................................................... ,
на основание ..................................................................................................................................................
считано от ......................................................................................................................................................
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Мотиви при отказ .........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
Дата: .......................
Име …………………………….,
длъжност ....................................
Подпис: .....................................“

§ 28. Приложение № 5 към чл. 32, ал. 4 се изменя така:

„Приложение № 5
към чл. 32, ал. 4

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
...........................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на добавка за социална интеграция по реда на чл. 28
от ..................................................................................................., ЕГН ..............................................................,
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр. (с.) ............................................................, община ................................................................................,
ул. (ж.к.) .............................................................................................. № ....., бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....,
притежаващ документ за самоличност: .............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
(№, издаден на, от и др.)
Моля да бъде отпусната на ................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
добавка за социална интеграция за: ……………………………………………………..
* балнеолечение и/или рехабилитационни услуги – веднъж в годината
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Притежавам ЕР на ТЕЛК № ............................................................... от .................................................,
издаден от ......................................, със срок до .........................................................................../пожизнено
* Отбележете датата или подчертайте вярното.

2. Не съм ползвал балнеолечебни и/или рехабилитационни услуги на друго правно основание
............................................................................................................................................................. ДА/НЕ
3. Настанен/а съм на пълна държавна или общинска издръжка в лечебно заведение, както и в
специализирана институция за срок, по-дълъг от един месец ................................................. ДА/НЕ
4. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено
дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок................................................................... ДА/НЕ
5. Желая сумата да ми бъде преведена:
по касов път.................................................................................................................................... ДА/НЕ
по банков път................................................................................................................................. ДА/НЕ
Банкова сметка №
Банка............................................................ Банков клон....................................................
6. Известно ми е, че:
за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и гражданска отговорност;
недобросъвестно получените добавки подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните
вземания.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Социална оценка.
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копия).
4. Разходооправдателен документ за извършено балнеолечение и/или рехабилитационни услуги.
Дата: .............................................
Подпис: .....................................................
(.......................................................................)
Молбата е приета и проверена от: .....................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ...........................
Подпис: .......................................................
ПОПЪЛВА СЕ ОТ ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ:
Предлагам на ...............................................................................................................................................................,
(трите имена на правоимащото лице)
ЕГН ......................................, постоянен адрес ..................................................................................................,
да бъде отпусната/отказана месечна добавка за социална интеграция
в размер ....................................лв., словом……....…………………………………........................................................……,
на основание ..........................................................................................................................................................
считано от ...............................................................................................................................................................
Мотиви при отказ .................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
Дата: .......................
Име ……………………...........................….........…….
длъжност ....................................
Подпис: .....................................“
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§ 29. Приложение № 8 към чл. 42, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 42, ал. 1

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
............................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за покупка и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия
от ..................................................................................................., ЕГН ..............................................................,
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр. (с.) ............................................................, община ................................................................................,
ул. (ж.к.) .............................................................................................. № ....., бл. ....., вх. ....., ет. ....., ап. .....,
притежаващ документ за самоличност: .............................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
*(№, издаден на, от и др.)
Данни на упълномощеното лице: ......................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
*(трите имена и дата на пълномощното)
Моля да ми бъде отпусната целева помощ за ..................................................................………………………………
………………………..............................................................................................................................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
І. Определен ми е процент на вид и степен на увреждане/степен на трайно намалена работоспособност. ...................................................................................................ДА/НЕ
1. Притежавам експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК със срок до ……..………........…...……./пожизнено.
* Отбележете датата или подчертайте вярното.

2. Притежавам протокол на ЛКК № ………….…………………, издаден от:…….………………………………..………………
ІІ. Осигурен/а съм/не съм осигурен/а за следните осигурителни случаи:
1. общо заболяване и майчинство;
2. трудова злополука и професионална болест.
* Отбележете със заграждане или подчертайте вярното.

ІІІ. В срок до 30 дни/90 дни (за изделия по индивидуална поръчка) от получаване на помощта се
задължавам аз, законният ми представител или упълномощено от мен лице да представим в съответната
дирекция „Социално подпомагане“ оригиналната фактура и касова бележка за справка с приложено
копие от двата документа заедно с приемно-предавателния протокол за получаване на изделието.
* Отбележете със заграждане или подчертайте вярното.

ІV. При прекратяване ползването на отпуснатото ми медицинско изделие и/или помощно средство, приспособление и съоръжение аз или моите наследници се задължаваме да уведомим дирекция
„Социално подпомагане“.
V. Желая сумата да ми бъде преведена:
1. по касов път................................................................................................................................. ДА/НЕ
2. по банков път............................................................................................................................... ДА/НЕ
* Отбележете със заграждане или подчертайте вярното.

Банкова сметка №

Банка............................................................ Банков клон....................................................
VІ. Запознат/а съм с условията за отпускане, отчитане, разходване и възстановяване на размера
на помощта, както и начина на изплащане на целевата помощ (по касов и безкасов път).....................
..............................................................................................................................................................ДА/НЕ
VІІ. Известно ми е, че:
за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и гражданска отговорност;
недобросъвестно получените добавки подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните
вземания.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Медицински протокол.
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копия).
4. Документ, удостоверяващ осигурителен статус.
Дата: .............................................
Подпис: .....................................................
(.......................................................................)
Попълва се от служителите на дирекция „Социално подпомагане“.
Молбата е приета и проверена от:
...................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Данните са сверени с документа за самоличност и с останалите приложени документи.
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Лицето има право на ...........................................................................................................................................,
на основание .................................................... от Правилника за прилагане на Закона за интеграция
на хората с увреждания
....................................................................................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: .............................................
Подпис: .....................................................“

§ 30. Приложение № 10 към чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 10
към чл. 48, ал. 3 и чл. 50, ал. 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
............................................................
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на целева помощ за покупка и/или приспособяване на лично моторно превозно
средство или преустройство на жилище
от ......................................................................................................, ЕГН ..........................................................,
(име, презиме, фамилия)
постоянен адрес: гр.(с.) ...................................................., община ................................................................,
ул. (ж.к.) ........................................................................... № ..........., бл. ....., вх. ……, ет. .........., ап. .............
Моля да ми бъде отпусната целева помощ за:
1. покупка на лично моторно превозно средство;
2. приспособяване на лично моторно превозно средство;
3. преустройство на жилище.
Забележка. Да се подчертае исканата целева помощ.
Д Е К Л А Р И Р А М:
I. Семейно положение:
Лични данни

Декларатор

Съпруг (съпруга)

Име
Презиме
Фамилия
ЕГН
Семейно положение
Лична карта № ...,
издадена на ......
от ...
Личен паспорт

серия, № …………………………..,
издаден на …………………………
от …………………………………..

серия, № …………………………..,
издаден на …………………………
от …………………………………..

А д ресна рег ис………………………………………………………………
………………………………………………………………
трация
……………………………………………….
……………………………………………….
Социална група

o Работещ
o Безработен
o Осигурен
o Неосигурен
o Учащ
o Пенсионер
o Други
*отбележете вярното твърдение

Здрав
o
Здрав
С ЛКК
o
С ЛКК
С ТЕЛК/НЕЛК
o
С ТЕЛК/НЕЛК
•
Над 90 %
•
Над 90 %
•
Над 90 % с ЧП
•
Над 90 % с ЧП
•
От 71 % до 90 %
•
От 71 % до 90 %
•
От 50 % до 70 %
•
От 50 % до 70 %
*отбележете вярното твърдение
*отбележете вярното твърдение
ІІ. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст, несключили граждански
брак, и те са:
Здравно състояние

o
o
o

o Работещ
o Безработен
o Осигурен
o Неосигурен
o Учащ
o Пенсионер
o Други
*отбележете вярното твърдение
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ЕГН

Здравословно състояние
Здрав
С ЛКК
С ТЕЛК/НЕЛК
•
Над 90 %
•
Над 90 % с ЧП
•
От 71 % до 90 %
•
От 50 % до 70 %
*отбележете вярното твърдение
2.
o Здрав
o С ЛКК
o С ТЕЛК/НЕЛК
•
Над 90 %
•
Над 90 % с ЧП
•
От 71 % до 90 %
•
От 50 % до 70 %
*отбележете вярното твърдение
3.
o Здрав
o С ЛКК
o С ТЕЛК/НЕЛК
•
Над 90 %
•
Над 90 % с ЧП
•
От 71 % до 90 %
•
От 50 % до 70 %
*отбележете вярното твърдение
ІІІ. Доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:
1.

o
o
o

ОБЩО

......................... лв.

В това число от:
1. трудова дейност

........................ лв.

2. дейности в областта на селското, горското и водното стопанство

........................ лв.

3. продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество

........................ лв.

4. продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества
и други форми на съвместна дейност

........................ лв.

5. наем, рента и аренда

........................ лв.

6. авторски и лицензионни възнаграждения

........................ лв.

7. дивиденти и доходи от дялово участие

........................ лв.

8. премии и награди от спортни състезания

........................ лв.

9. обезщетения и помощи

........................ лв.

10. пенсии
........................ лв.
*(без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с определена чужда помощ;
на ветераните, доброволците и пострадалите в Отечествената война;
на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
еднократните компенсации към пенсиите или извънредните пенсии)
11. стипендии

......................... лв.

12. месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца

......................... лв.

13. присъдени издръжки

......................... лв.

14. други доходи
......................... лв.
IV. През последните 5 години не съм получавал целева помощ за покупка или приспособяване на
моторно превозно средство (само за целева помощ по чл. 48, ал. 1).
V. Желая сумата да ми бъде преведена:
по касов път........................................................................................................... ДА/НЕ
по банков път......................................................................................................... ДА/НЕ
Банкова сметка №
Банка.............................................................. Банков клон....................................................
VІ. Известно ми/ни е, че:
за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и гражданска отговорност;
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недобросъвестно получените добавки подлежат на връщане с лихвата, определена за държавните
вземания.
Прилагам следните документи:
1. Копие от свидетелство за регистрация на личното моторно превозно средство или фактура за
извършено приспособяване (само за целева помощ по чл. 48).
2. Копие от експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК.
3. Документи, удостоверяващи брутните доходи на семейството през последните 12 месеца.
4. Фактура за стойността на ремонта по видове разходи и фискален бон (само за целева помощ
по чл. 50).
5. Лична карта (за справка).
Декларатор: ...................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Дата: ..............................................
Подпис: .......................................................
Молбата е приета и проверена от: ......................................................................................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ........................... 			
Подпис: ......................................................“

§ 31. Приложение № 11 към чл. 21, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 11
към чл. 21, ал. 2

ОБОБЩЕНА СПРАВК А*
за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за настоящата .......... година

№ по
ред

Работодател

ЕИК/
БУЛСТАТ

1

2

3

Брой работни места, определени по:
чл. 315,
ал. 1 КТ

чл. 27,
ал. 1
ЗИХУ

4

5

Заети работни места, в
т.ч.:
хора с трайтрудоустрони увреждаени
ния
6

Брой незаети
работни места
от хора с трайни увреждания,
обявени като
свободни

7

8

Общ
брой
Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места), представен от работодателите, вписани в колона 2
* Изпраща се в Агенцията за хората с увреждания не по-късно от 24 февруари.“

§ 32. Приложение № 12 към чл. 21, ал. 2 се изменя така:

„Приложение № 12
към чл. 21, ал. 2

ОБОБЩЕНА СПРАВК А*
за получената информация относно определените и обявените места по чл. 27 от Закона за интеграция на хората с увреждания за месец……............................г.
Брой работни
места, определени по:
№
ЕИК/
Рабопо
БУЛтодател
ред
СТАТ чл. 315, чл. 27,
ал. 1
ал. 1
КТ
ЗИХУ

1

2

3

4

5

Заети работни
места, в т. ч.:

Брой незаети работни места
от хора с
хора с трайни увтрудоус- трайни реждания,
обявени
троени уврежкато сводания
бодни
6

7

8

Общ
брой
* Попълва се само при промяна в някой от показателите.
Приложение: Списък на незаетите длъжности (работни места).“

Брой насочени от
Оснодирекциите
Брой
вание
„Бюро по
назназа нетруда“ лица
чени
заемас трайни ув- лица с
не на
реждания за трайни
работзаемане на уврежните
работните
дания
места
места по колона 8
9

10

11
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§ 33. Приложение № 13 към чл. 3, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 13
към чл. 3, ал. 1

З А Я В Л Е Н И Е

ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
НА АГЕНЦИЯТА ЗА ХОРАТА С
УВРЕЖДАНИЯ

от.....................................................................................................................................................................................,
(трите имена )
ЕГН ........................................, л.к. №............................/.............., изд. от МВР .................................................,
постоянен адрес: .....................................................................................................................................................,
в качеството си на ........................................... на кооперация/фирма.............................................................
(председател или управител)
.........................................................................................................................................................................................,
ЕИК ............................, адрес на осъществяване на дейността........................................................................
................................................................................................, тел. за контакти.......................................................
УВАЖ АЕМИ Г-Н ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
На основание чл. 29, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ)
желая .................................................................................................................................................................
(наименование на кооперация/ фирма)
да бъде вписана в Регистъра на специализираните предприятия в Агенцията за хората с увреждания.
Прилагам следните документи:
1........................................................................................................................................................................
2........................................................................................................................................................................
3........................................................................................................................................................................
4........................................................................................................................................................................
5........................................................................................................................................................................
6........................................................................................................................................................................
7.........................................................................................................................................................................
8........................................................................................................................................................................
9........................................................................................................................................................................
10.......................................................................................................................................................................
11.......................................................................................................................................................................
12......................................................................................................................................................................
13.......................................................................................................................................................................
14.......................................................................................................................................................................
Дата:
Декларатор: ...................................“

§ 34. Създава се приложение № 15 към чл. 45, ал. 2:

„Приложение № 15
към чл. 45, ал. 2

ДО
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ
за отпускане на допълнителна парична помощ за пътни разходи в страната за изработка, закупуване
или ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения и/или медицински изделия (ПСПС
и/или МИ)
от ................................................................................................................, ЕГН ........................................................,
(име, презиме, фамилия)
адрес: гр.(с.) .............................................................................., община....................................................................,
ул. (ж.к.) ........................................................................................... № ......, бл. ......, вх. ......., ет. …...., ап. .......,
притежаващ документ за самоличност: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
(№, издаден на, от и др.)
Данни на упълномощеното лице:
..........................................................................................................................................................................................
(трите имена и дата на пълномощното)
Моля да ми бъде отпусната парична помощ за пътни разходи в страната за: .............................................
................................................................................................................................................................................................
Парична помощ за пътни разходи в страната за: .................................................................................................
(придружител на дете до 18 години)
..........................................................................................................................................................................................
Желая сумата да ми бъде преведена:
по касов път.................................................................................................. ДА/НЕ
по банков път............................................................................................... ДА/НЕ
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Банкова сметка №
Банка............................................................ Банков клон......................................................
ДЕКЛАРИРАМ:
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в това заявление-декларация нося наказателна и
гражданска отговорност.
Прилагам следните документи:
1. Документ за самоличност (за справка).
2. Билет/и от обществен транспорт: .......................................................................................................................
*(брой билети, №, дата, наименование и адрес на превозвача и номинална стойност)
3. Документ от: ............................................................................................................................................................
*(лицето, което изработва, предоставя или извършва ремонт на ПСПС и/или МИ, потвърждаващ, че правоимащото лице се е явило за вземане на мярка, проба или за получаване на готовото ПСПС и/или МИ)
4. Копие на пълномощно.
Дата: ....................

Декларатор: ........................................
(.......................................)
Попълва се от служителите на дирекция „Социално подпомагане“.
Данните са сверени с документа за самоличност и с останалите приложени документи.
Лицето има право на парична помощ за пътни разходи в страната: ............................................................
...........................................................................................................................................................................................
на основание .................................................................................................................................... от ППЗИХУ.
Дата: .................... Социален работник: ..................................................................................................................
*(име, фамилия)“

§ 35. Създава се приложение № 16 към чл. 45, ал. 3:

„Приложение № 16
към чл. 45, ал. 3

ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“ – ……………….………………………
З А П О В Е Д
№ ...................... / ...........................
На основание ……................................. от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на
хората с увреждания и въз основа на подадено заявление-декларация с входящ № ........................ /
..............20……..... г.

ОТПУСК АМ (ОТК АЗВАМ)
..........................................................................................................................................., ЕГН .......................,
(трите имена на лицето, подало молбата)
л.к./л.п. № …………………………………, издаден на ................................ от .................................................,
с постоянен адрес: ......................................................................................................................................
ДОПЪЛНИТЕЛНА ПАРИЧНА ПОМОЩ ЗА ПЪТНИ РАЗХОДИ в страната за изработка,
закупуване или ремонт на медицински изделия и/или помощни средства, приспособления и
съоръжения (ПСПС и/или МИ).
№ по ред

Разходооправдателен документ

Размер

Общ размер на помощта:
Словом
Мотиви: ...........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен срок пред директора на Регионалната дирекция за социално подпомагане – гр. ..........................., по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
ДИРЕКТОР ..............................................
подпис и печат
(.................................................................................)
име и фамилия
Заповедта е връчена на .......................20...........г.
Подпис: .........................(............................................................)
име и фамилия
Уведомен съм за заповедта на .............................20............г.
Подпис: ...........................(..........................................................)
име и фамилия“
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§ 36. Създава се приложение № 17 към чл. 3, ал. 3, т. 1:
„Приложение № 17
към чл. 3, ал. 3, т. 1

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с уреждания
Долуподписаният........................................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ......................................., л.к. №........................../.............., изд. от МВР......................................................,
постоянен адрес: ........................................................................................................................................................,
в качеството си на ................................................ на кооперация /фирма........................................................,
(председател или управител)
EИК ..............................., адрес на осъществяване на дейността: .................................................
……………………………………………………………………..……….……………………….
Декларирам, че ................................................................................извършва следните дейности:
(име на кооперацията/фирмата)
1..............................................................................................................................................
2. ...........................................................................................................................................
3. ...........................................................................................................................................
4. ...........................................................................................................................................
5. ...........................................................................................................................................
6. ...........................................................................................................................................
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република България.
Дата:
Декларатор: ................................................
		подпис
(..................................................................)
(име и фамилия)“

§ 37. Създава се приложение № 18 към чл. 3, ал. 3, т. 2:

„Приложение № 18
към чл. 3, ал. 3, т. 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за обстоятелствата по чл. 28, ал. 1, т. 3 от Закона за интеграция на хората с уреждания
Долуподписаният …................................................................................................................................,
(трите имена)
ЕГН ..............................................................., л.к. №....................................................../.............................,
изд. от МВР.........................................................................................................................................................,
постоянен адрес: ...........................................................................................................................................,
в качеството си на ..................................................на кооперация /фирма............................................,
(председател или управител)
ЕИК............................., адрес на осъществяване на дейността: .....................................................……
………………………………………………………………..……….……………………..........................................................................….
Декларирам следния списъчен брой на персонала (управител/и и служители):
№
Трите
по
ЕГН
имена
ред

Описание на ЕР на ТЕЛК/НЕЛК

Правно основание за възникване на трудовото правоотношение съгласно Кодекса на
труда
(чл. ............от КТ)

Длъжност

№/дата валид- % трайно намалена раност
ботоспособност/вид и
степен на увреждане

1. Списъчен брой персонал: .....................................................................................................
2. Списъчен брой на персонал с трайни увреждания...........................................................
%-но съотношение ...................................................................................................................
Запознат съм, че за неверни данни нося отговорност съгласно чл. 313 от НК на Република
България.
Дата: ................................
Декларатор: ................................................
		подпис
(..................................................................)
(име и фамилия)“

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

Преходни и заключителни разпоредби
§ 38. Навсякъде в правилника абревиатурата „ДЕЛК/“ се заличава.
§ 39. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6166

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 160
ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Правилника
за прилагане на Закона за Министерството
на вътрешните работи, приет с Постановление № 126 на Министерския съвет от 2006 г.
(обн., ДВ, бр. 47 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 24
от 2007 г., бр. 44 и 91 от 2008 г., бр. 1 и 68
от 2009 г., бр. 5, 8, 40 и 90 от 2010 г., бр. 7,
19, 48, 51, 58, 63 и 97 от 2011 г. и бр. 12 и 60
от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. Член 7а се отменя.
§ 2. В чл. 20, ал. 1, т. 4 думите „Европейски съюз и международно“ се заменят с
„Международно“.
§ 3. Член 29 се отменя.
§ 4. Член 30 се отменя.
§ 5. В чл. 33 ал. 4 се отменя.
§ 6. В глава втора раздел Іа „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и
чл. 73а – 73з се отменят.
§ 7. В чл. 75, ал. 1 се създава т. 30а:
„30а. извършват проучване за надеждност
на служителите и издават, отказват, прекратяват или отнемат разрешения за достъп до
класифицирана информация в изпълнение на
дейността по Закона за защита на класифицираната информация;“.
§ 8. Член 77 се изменя така:
„Чл. 77. Главна дирекция „Национална
полиция“ предотвратява, пресича, разкрива
и разследва престъпления, свързани със:
1. използване, изготвяне и търговия с общоопасни средства и вещества и с огнестрелно
оръжие, отвличане на лица с цел получаване
на материални облаги, вземане на заложници,
изнудване и други насилствени действия;
2. незаконна търговия, държане и отглеждане на наркотични вещества, техните аналози
и прекурсори;
3. културното наследство.“
§ 9. Член 80в се изменя така:
„Чл. 80в. (1) Главна дирекция „Национална
полиция“ предотвратява, пресича, разкрива
и разследва:
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1. престъпления в националните структури
на енергетиката, промишлеността, строителството, транспорта, селското и горското
стопанство, екологията, търговията и туризма,
здравеопазването и здравното осигуряване,
бюджетните организации, застраховането и
юридическите лица с нестопанска цел;
2. престъпления против паричната и кредитната система;
3. престъпления против финансовата, данъчната и осигурителната система;
4. злоупотреби с фондове на Европейския
съюз.
(2) Главна дирекция „Национална полиция“
предотвратява, пресича и разкрива престъпления против митническия режим.“
§ 10. В чл. 82, ал. 4 думите „въздухоплавателни и технически средства, както и интегрирани системи за контрол и наблюдение“
се заменят с „кораби, въздухоплавателни и
технически средства, както и автоматизирани
и интегрирани системи за наблюдение“.
§ 11. В чл. 100 т. 3 се изменя така:
„3. проследяват и регистрират движението
на кораби и плавателни средства в транзитно
(мирно преминаване) или вътрешно плаване
в териториалното море на Република България и в българската част на р. Дунав за
недопускане, предотвратяване и разкриване
на престъпления и нарушения, свързани с
граничния режим;“.
§ 12. В чл. 127в, ал. 1 след думите „юридическите лица“ се поставя запетая и се добавя
„доброволните формирования“.
§ 13. В чл. 127и се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. дават становища за съответствие на
инвестиционните проекти с правилата и
нормите за пожарна безопасност по искане
от заинтересовани лица и при участие в работата на експертни съвети по устройство на
територията;“.
2. В т. 3 думите „материали, съоръжения,
машини и инсталации“ се заменят със „строителни продукти“.
3. Точка 8 се отменя.
4. В т. 15 накрая се добавя „и спазването
на реда за осъществяване на дейността“.
§ 14. В чл. 127к се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 2 накрая се добавя „и да спазват
заповедите по чл. 268 ЗМВР“.
2. Точка 3 се отменя.
§ 15. В чл. 127н, ал. 2 се създава т. 8:
„8. издават разрешения за използване на
продукти за пожарогасене съобразно тяхната
гасителна ефективност.“
§ 16. В чл. 141, ал. 2, т. 3 накрая се добавя
„за противодействие на корупцията в МВР“.
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§ 17. В част трета „Главни дирекции“, глава
четвърта „Специализирани административни
дирекции и други структури“, раздел I „Специализирани административни дирекции“ се
създава нов чл. 150:
„Чл. 150. (1) Дирекция „Координация и
информационно-аналитична дейност“:
1. организира планирането, отчитането и
анализа на дейностите от структурите на МВР;
2. организира, координира и контролира
спазването на сроковете за изпълнението
на задачи, произтичащи от заповеди на министъра, заместник-министрите и главния
секретар на МВР;
3. подпомага ръководството на министерството при планиране и формулиране на
приоритетите в дейността на МВР;
4. обработва, систематизира и анализира
информация, придобита при или по повод
изпълнение на дейностите на МВР;
5. изготвя краткосрочни и дългосрочни
прогнози от значение за дейностите на МВР;
6. идентифицира основните рискове за
изпълнение на плановете и приоритетите на
министерството;
7. организира, координира и контролира
изпълнението на задачи, свързани с изготвянето на обобщени становища и отговори по
документи, изготвени от името на ръководството на МВР до държавни органи, физически
и юридически лица;
8. организира и осъществява деловодното
обслужване на ръководството на МВР;
9. организира приемната на МВР, като приема, обработва и препраща до компетентните
структури в министерството или до други държавни органи получените сигнали, заявления
и предложения на граждани и организира и
контролира своевременното предоставяне на
обратна информация и отговори по тях;
10. изготвя отговори от името на ръководството на МВР на постъпили сигнали,
заявления и предложения на граждани;
11. организира и контролира изпълнението
на нормативните изисквания във връзка със
защитата на класифицираната информация при
работа с документи и с други информационни
носители в организационната единица;
12. организира дейността на регистратурите
за национална класифицирана информация
и на регистратурата за класифицирана информация на Европейския съюз и НАТО в
организационната единица;
13. организира функционирането на оперативния дежурен център на МВР;
14. организира и контролира взаимодействието между оперативните дежурни центрове
и части на МВР;
15. организира взаимодействието с други
държавни органи и неправителствени организации по направление на дейност;
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16. осъществява методическо ръководство
и контрол на съответните звена в структурите
на МВР по предмета на дейността си.
(2) Дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“ е пряко подчинена
на министъра на вътрешните работи.“
§ 18. В чл. 150а, ал. 5 т. 4 се изменя така:
„4. осъществява контрол и оказва методическа помощ на структурите на МВР в дейността им по противодействие и разкриване
на нарушения на Етичния кодекс за поведение
на държавните служители в МВР и по изясняване на сигнали за конфликт на интереси.“
§ 19. В чл. 150д, в основния текст думите
„Европейски съюз и международно“ се заменят
с „Международно“.
§ 20. В чл. 150ж се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думата „комуникации“ се заменя
с „комуникационни системи“.
2. Точки 3 и 4 се изменят така:
„3. организира и осъществява взаимодействието и техническата съвместимост с
комуникационните и информационните системи на други държавни органи или държави,
администрира връзките с националната и
международните електронни комуникации,
осигурява специални комуникации за държавни органи;
4. изгражда, поддържа и развива непрекъснатото функциониране на общоевропейски
информационни системи в областта на опазването на обществения ред и сигурността;“.
3. Точка 10 се изменя така:
„10. изготвя, координира и съгласува проекти, планове и програми за развитие на
комуникационните и информационните технологии и системи в МВР и за взаимодействие
с други структури;“.
4. Точка 13 се изменя така:
„13. планира и разпределя радиочестотния
ресурс на МВР и участва в актуализирането на
националния радиочестотен план; координира
и съгласува използването на радиочестоти и
радиочестотни ленти на национално ниво; създава и поддържа ведомствения номерационен
план, участва в създаването и разпределението
на националния номерационен план;“.
5. Създават се т. 17, 18 и 19:
„17. участва в изготвянето и дава становища
по проекти на нормативни актове съобразно
функционалната си компетентност;
18. участва в национални и международни
дейности, работни групи и комисии, свързани
с развитието на общоевропейски комуникационни и информационни системи;
19. реализира, развива и съгласува политиките, приоритетите и проектите на МВР
за развитие на комуникационни и информационни системи; съгласува изискванията
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за доставка на софтуер, комуникационно и
информационно оборудване за осигуряване на
системна и техническа съвместимост.“
§ 21. Член 150к се отменя.
§ 22. В чл. 150ц, ал. 1 думите „и единен
телекомуникационен център“ се заличават.
§ 23. В чл. 167 се създава ал. 4:
„(4) При отказ на държавния служител да
встъпи в длъжност, което се удостоверява
писмено, органът по назначаването отменя
заповедта за назначаване.“
§ 24. Член 181 се отменя.
§ 25. В чл. 229, ал. 1 думите „е затруднена
дейността или нормалното функциониране на
структурите или“ се заличават.
§ 26. В чл. 234, ал. 3 след думата „проверки“ се поставя запетая и се добавя „когато
се съдържат достатъчно данни относно времето, мястото и деянието, от които може да
се направи обоснован извод, че служител на
МВР (известен или неизвестен) е извършил
дисциплинарно нарушение.“
§ 27. В чл. 238 изречение второ се изменя
така:
„В този случай нарушението се установява
по реда на чл. 229 ЗМВР.“
§ 28. Член 249 се отменя.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 29. Договорите, сключени на основание
чл. 181 до влизането в сила на постановлението,
запазват действието си съгласно уговорените
в тях условия.
§ 30. В Правилника за организацията и
дейността на Националния съвет по наркотичните вещества, приет с Постановление № 10
на Министерския съвет от 2001 г. (обн., ДВ,
бр. 8 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 86 от 2004 г.,
бр. 78 и 96 от 2005 г., бр. 49 от 2006 г., бр. 45
и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7, 31 и 87
от 2011 г., бр. 60 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.),
в чл. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думите „икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката
и енергетиката“.
2. В т. 9 думите „физическото възпитание“
се заменят с „младежта“.
3. Точка 11 се отменя.
§ 31. В Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни
мрежи и информационни системи“, приет с
Постановление № 232 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 15 и 56 от 2010 г., бр. 40 и 54 от
2011 г. и бр. 22, 28 и 92 от 2012 г.), в чл. 18а,
т. 5 думите „Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на
вътрешните работи“ се заменят с „Държавна
агенция „Национална сигурност“.
§ 32. В Наредбата за реда за достъп до
Националната визова информационна система на Република България и до Визовата
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информационна система на Европейск и я
съюз, приета с Постановление № 129 на Министерския съвет от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 39
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 51 и 60 от 2012 г.),
в чл. 10 т. 1 се отменя.
§ 33. В Постановление № 267 на Министерския съвет от 2012 г. за създаване на Съвет
за защита на интелектуалната собственост
(ДВ, бр. 84 от 2012 г.) в чл. 3, ал. 3 се правят
следните изменения:
1. В т. 4 думите „икономиката, енергетиката и туризма“ се заменят с „икономиката
и енергетиката“;
2. В т. 15 думите „Главна дирекция „Борба
с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи“ се заменят с
„Държавна агенция „Национална сигурност“.
§ 34. В Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация,
приет с Постановление № 229 на Министерския
съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.;
изм. и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 15, 25, 30,
32, 74 и 88 от 2010 г., бр. 15, 25, 31, 43, 54, 80
от 2011 г., бр. 22, 50 и 103 от 2012 г. и бр. 30 и
51 от 2013 г.), се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 33, ал. 3, изречение второ думите
„а за Министерството на отбраната – от постоянния секретар на отбраната“ се заменят
със „за Министерството на отбраната – от
постоянни я сек ретар на отбраната, а за
Министерството на вътрешните работи – от
директора на дирекция „Координация и информационно-аналитична дейност“.
2. В чл. 35, ал. 1, в основния текст след
думите „постоянния секретар на отбраната“
се поставя запетая и се добавя „за Министерството на вътрешните работи – от директора
на дирекция „Координация и информационноаналитична дейност“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6167

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161
ОТ 2 АВГУСТ 2013 Г.
за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие и
Устройствен правилник на Министерството
на инвестиционното проектиране
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на регионалното развитие.
Чл. 2. Приема Устройствен правилник на
Министерството на инвестиционното проектиране.
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Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие е първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
(2) Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на регионалното
развитие е Агенция „Пътна инфраструктура“.
(3) Общата численост на персонала в Агенция „Пътна инфраструктура“ е 1511 щатни
бройки.
Чл. 4. (1) Министърът на инвестиционното
проектиране е първостепенен разпоредител с
бюджетни кредити.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на инвестиционното проектиране са:
1. Агенцията по геодезия, картография и
кадастър;
2. Дирекцията за национален строителен
контрол.
(3) Общата численост на персонала във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити по ал. 2 е посочена в приложението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството, приет с Постановление № 271 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и
„
16а. Министерство на инвестиционното проектиране – общо
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доп., бр. 74 и 102 от 2010 г., бр. 16, 52, 83 и
97 от 2011 г. и бр. 22, 42, 58, 87, 94 и 103 от
2012 г.).
§ 2. Отменя се Постановление № 271 на
Министерския съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството на
регионалното развитие и благоустройството
(обн., ДВ, бр. 94 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 102
от 2010 г. и бр. 52, 83 и 97 от 2011 г.).
§ 3. В приложение № 6 „Разходи за заплати,
възнаграждения и задължителни осигурителни
вноски на лицата по трудови, извънтрудови
и слу жебни правоотношени я (разходи за
персонал) на първостепенни разпоредители
с бюджетни кредити към чл. 16 от Постановление № 1 на Министерския съвет от 2013 г.
за изпълнението на държавния бюджет на
Република България за 2013 г. (обн., ДВ, бр. 6
от 2013 г.; изм. и доп., бр. 9, 24 и 38 от 2013 г.)
се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред 13 в колона „Б“ думите „и благоустройството“ се заличават, в колона 8
числото „3 284 898“ се заменя с „2 315 228“,
в колона 9 числото „3 284 898“ се заменя с
„2 316 169“, в колона 10 числото „4 267 681“
се заменя с „3 066 101“, в колона 11 числото
„3 284 921“ се заменя с „2 316 192“, в колона
12 числото „3 284 921“ се заменя с „2 316 192“
и в колона 13 числото „42 118 969“ се заменя
с „37 041 532“.
2. Създава се ред 16а:
1074592 1073651 1306502 1073651 1073651

5602047

“
§ 4. (1) Средствата, необходими за изпълнението на постановлението през 2013 г., се осигуряват:
1. чрез преструктуриране на други разходи по централния бюджет за 2013 г. в размер
1 174 610 лв. за текущи и капиталови разходи на централната администрация на Министерството на инвестиционното проектиране по реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството на
държавния бюджет;
2. чрез прехвърляне на бюджетни кредити от бюджета за 2013 г. на Министерството на регионалното развитие и благоустройството по бюджета на Министерството на инвестиционното
проектиране за осигуряване на текущи и капиталови разходи на определените с чл. 4 второстепенни разпоредители с бюджетни кредити по реда на чл. 34, ал. 2 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
(2) Министърът на финансите да извърши налагащите се от ал. 1 промени по съответните
бюджети.
§ 5. Допустимите максимални размери на задълженията към доставчици към 31 декември
2013 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се намаляват с 500 хил. лв., които се прехвърлят като такива по бюджета на Министерството на
инвестиционното проектиране.
§ 6. Във връзка с правомощията на министъра на инвестиционното проектиране, свързани
с провеждане на държавната политика за подобряване на инвестиционния процес, по бюджета
на Министерството на инвестиционното проектиране да се включи политика „За подобряване
на инвестиционния процес чрез развитие на устройственото планиране, усъвършенстване на
информационните системи на кадастъра и имотния регистър, стимулиране на публично-частното партньорство, подобряване качеството на превантивния и текущия контрол и прилагане
на европейските стандарти“ със съответните програми.
§ 7. (1) Определената в чл. 8, ал. 2 от Устройствения правилник на Министерството на инвестиционното проектиране численост на персонала от 125 щатни бройки се осигурява, както
следва:
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1. 38 щатни бройки се осигуряват от Министерството на регионалното развитие във
връзка с преминаването на функции на негови
административни звена към Министерството
на инвестиционното проектиране;
2. 87 щатни бройки се осигуряват за сметка
на намаляване щатната численост на системите на следните министерства:
а) Министерството на финансите
б) Министерството на външните работи
в) Министерството на правосъдието
г) Министерството на труда и социалната
политика
д) Министерството на здравеопазването
е) Министерството на образованието и
науката
ж) Министерството на културата
з) Министерството на околната среда и
водите
и) М и н ис т ерс т во т о на и коном и к ата и
енергетиката
к) Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
л) Министерството на земеделието и храните
м) Министерството на регионалното развитие

10
6
3
3
10
3
3
10
10
8
13
8

(2) Служебните и трудовите правоотношения на служителите, чиято дейност преминава
от Министерството на регионалното развитие
към Министерството на инвестиционното
проектиране, се уреждат в съответствие с
чл. 87а от Закона за държавния служител и
чл. 123 от Кодекса на труда.
(3) Министрите по ал. 1, т. 2, букви „а“„л“ в 20-дневен срок от влизането в сила на
постановлението да направят съответните
предложения за изменение на устройствените
правилници.
§ 8. Министърът на регионалното развитие
и министърът на инвестиционното проектиране да организират предаването и приемането на
документацията по неприключените преписки
и архива, създаден във връзка с дейностите,
които преминават от Министерството на
регионалното развитие към Министерството
на инвестиционното проектиране.
§ 9. В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
регионалното развитие и министърът на инвестиционното проектиране да внесат предложения за промени в съответните нормативни
актове на Министерския съвет, произтичащи
от промените в законовата уредба, свързани
с преминаването на функции към министъра
на инвестиционното проектиране.
§ 10. Постановлението се п риема във
връзка с Решение на Народното събрание от
29 май 2013 г. за приемане на структура на
Министерския съвет на Република България
(ДВ, бр. 48 от 2013 г.).
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§ 11. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
Приложение
към чл. 4, ал. 3
Обща численост на персонала във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на инвестиционното проектиране
1. Агенция по геодезия, картография и
кадастър
2. Дирекция за национален строителен
контрол

345
419

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на регионалното развитие
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите
и числеността на персонала на Министерството на регионалното развитие, наричано
по-нататък „министерството“, и на неговите
административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството на регионалното
развитие е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София, ул. „Св. св.
Кирил и Методий“ 17 – 19.
(2) Министерството е администрация, организирана в главни дирекции и дирекции,
които подпомагат министъра на регионалното
развитие при осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и
извършват дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
(3) Администрацията осъществява своята
дейност в интерес на обществото и в съответствие с Конституцията на Република България,
международните договори и другите нормативните актове при спазване на принципите:
законност; предвидимост, публичност и прозрачност; достъпност; отговорност и отчетност;
ефективност, икономичност и ефикасност;
субординация и координация; обективност и
безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на регионалното
развитие, наричан по-нататък „министъра“, е
централен едноличен орган на изпълнителната
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власт, който провежда държавната политика
в областта на регионалното развитие.
(2) Министърът ръководи и представлява
Министерството на регионалното развитие.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика: за регионално развитие и европейско териториално
сътрудничество; за развитието на пътната
инфраструктура – съвместно с министъра на
транспорта, информационните технологии
и съобщенията; в областта на административно-териториалното устройство, развитие
и укрепване на местното самоуправление;
децентрализация на държавното управление;
развитие и управление на отрасъл водоснабдяване и канализация; дейностите за предпазване от вредното въздействие на водите в
границите на населените места и геозащита;
2. осъществява функции по одобряване
на общи и подробни устройствени планове,
инвестиционни проекти и издаване на разрешения за строеж съобразно правомощията
си по Закона за устройство на територията,
Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие и Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България;
3. осъществява общо ръководство при управлението и разпореждането с недвижимите
имоти – държавна собственост;
4. осъществява държавната политика в
областта на концесиите в съответствие с
действащата нормативна уредба;
5. представлява държавата по дела, които
се отнасят до недвижими имоти – държавна
собственост, и/или овластява за това областните управители;
6. осъществява методическо ръководство,
координация и контрол по развитието, усъвършенстването, функционирането и ползването
на системата за гражданска регистрация и
административно обслужване;
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7. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
8. осигурява хармонизирането на законодателството на Република България със
законодателството на Европейския съюз в
областта на регионалното развитие;
9. организира дейността на управляващите
органи на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г., по Кохезионния
фонд (Регламент 1164/94) и на оперативните
програми за трансгранично сътрудничество
по външните граници на Европейския съюз,
2007 – 2013 (България и Македония, България
и Сърбия, България и Турция), съгласува и
определя състава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и определя съгласувано със съответните отговорни институции
българската част в състава на съвместните
коми тет и за наблюдение и Съвмест ни те
направляващи комитети на оперативните
програми за териториално сътрудничество
за периода 2007 – 2013 г.;
10. представлява Република България в
международните организации в рамките на
своята компетентност;
11. организира дейността по реализирането на проекти, свързани с обновяване на
жилищния сграден фонд и подобряване на
енергийната ефективност в жилищните сгради
в Република България;
12. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с не
стопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като
експертни консултативни звена за решаване
на проблеми от специалната му компетентност, както и работни групи за изпълнение
на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът осъществява контрол
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработ-
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ването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
изпълнителната власт, както и с Народното
събрание;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
(3) Политическият кабинет осъществява
съвещателните си функции чрез провеждане
на заседания под ръководството на министъра.
(4) На заседанията на политическия кабинет
могат да присъстват и експерти, включени в
състава му, както и специално поканени за
становище държавни служители.
(5) Работата на политическия кабинет се
подпомага от експертни и технически сътрудници.
Чл. 8. (1) Началникът на политическия
кабинет организира работата на политическия
кабинет на министъра.
(2) Началникът на политическия кабинет
може да участва в съвещанията, ръководени
от началника на политическия кабинет на
министър-председателя.
(3) Началникът на политическия кабинет
координира подготовката на работната програма на министъра.
(4) Началникът на политическия кабинет
организира връзките на министъра с другите
членове на Министерския съвет, с другите
държавни органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
(5) Началникът на политическия кабинет
организира и контролира работата на съветниците, експертите и техническите сътрудници
към политическия кабинет.
Чл. 9. Парламентарният секретар:
1. организира и осъществява връзките
на министъра с Народното събрание, в т.ч.
с парламентарните групи, с постоянните и
временните комисии на Народното събрание,
с народните представители и го представлява
пред тях;
2. осигурява на народните представители
и на парламентарните групи исканата от тях
информация, отнасяща се до дейността на
министерството;
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3. организира, координира и контролира
изготвянето на отговорите на актуални въпроси и питания на народни представители;
4. организира, координира и контролира
съставянето и изпълнението на законодателната програма на министерството;
5. следи обсъждането на законопроектите,
както и за приемането и обнародването в
„Държавен вестник“ на законите, от които
произтичат функции и правомощия за министъра;
6. организира, координира и контролира
размяната на информация чрез писмена кореспонденция и работни срещи между народните представители и министъра за налични
и възникнали нови проблеми в определени
райони на страната;
7. следи за резултатите от дебатите в парламентарните комисии по въпроси и проекторешения, отнасящи се до изпълнението на
законовите функции на министъра, и изготвя
съответната информация до министъра и до
политическия кабинет под формата на докладни записки;
8. участва в работните заседания на парламентарните секретари на членовете на
Министерския съвет, ръководени от парламентарния секретар на Министерския съвет,
и информира министъра и политическия
кабинет за взетите решения;
9. поддържа делови контакти с парламентарните секретари на членовете на Министерския съвет във връзка с осъществяване
на съвместни дейности по разработване и
изпълнение на законодателната програма на
Министерския съвет;
10. участва в организираните делови срещи с областните управители и кметовете на
общини;
11. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет.
Чл. 10. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. разработва програма и план на действие
за осъществяване на медийната политика за
изграждане на публичния имидж на министъра и на министерството;
2. организира и координира медийните
изяви на министъра, на членовете на политическия кабинет и на служителите на
министерството;
3. организира, координира и контролира
отразяването в медиите на посещенията на
министъра и на членовете на политическия
кабинет в страната и в чужбина;
4. организира и ръководи провеждането на
пресконференциите за текущото изпълнение
на функциите на министъра;
5. организира, координира и контролира
проучванията на общественото мнение във
връзка с осъществяването на управленската
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програма на министъра и дейността на министерството;
6. организира и координира извършването
на социологически проучвания и анализи;
7. организира, координира и контролира
предоставянето по установения ред на информация до министър-председателя относно
организираните и провежданите делови срещи
на министъра с представители на дипломатически мисии, на чужди политически и бизнес организации, на българските браншови
организации;
8. организира, координира и контролира
качването и поддържането на актуална информация в официалната интернет страница
на министерството;
9. организира, координира и контролира
поддържането на архив на медийните изяви
на министъра и членовете на политическия
кабинет;
10. организира, координира и контролира
дейността по предоставяне на достъп до обществена информация, свързана с дейността
на министерството;
11. организира и координира провеждането
на информационни кампании;
12. координира своята дейност с ръководителя на правителствения пресцентър.
Чл. 11. (1) Началникът на политическия
каби не т и парламен тарн и я т сек ре тар се
назначават по трудово правоотношение от
министъра и са на негово пряко подчинение.
(2) Министърът назначава директора на
дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ по служебно правоотношение.
Чл. 12. (1) Към политическия си кабинет
министърът може да назначава по трудово
правоотношение съветници и експерти по
определени въпроси и технически сътрудници за подпомагане на политическия кабинет
при анализирането на информация и при
подготовката на материали за осъществяване на неговите функции и техническото им
осигуряване.
(2) Трудовите правоотношения на съветниците, експертите и техническите сътрудници
се прекратяват по преценка на министъра
или с прекратяването на правомощията на
министъра.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 13. (1) Министерството е структурирано в 4 главни дирекции, 16 дирекции и
инспекторат.
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(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена в министерството е 596 щатни бройки.
(3) Числеността на персонала на организационните структури и административните
звена в министерството е посочена в приложението.
Чл. 14. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностното
разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 15. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на министерството в изпълнение на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
5. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на класифицираната информация;
6. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
7. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
8. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
9. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
10. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
11. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
12. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия,
както и други дейности, възложени му от
министъра.
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Раздел III
Инспекторат
Чл. 16. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в администрацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
7. при констатиране на нару шени я на
служебни задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация, предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. периодично, но най-малко веднъж на
6 месеца, подготвя доклад до министъра с
анализи на причините, които пораждат нарушения, и за ефективността на контрола,
както и от превенцията и противодействието
на негативните явления, корупция и конфликт
на интереси;
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14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(3) В началото на всяка календарна година
Инспекторатът изготвя план за дейността,
който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на
министъра.
(4) Инспекторатът осъществява и други
проверки по конкретни въпроси и случаи,
възложени със заповед на министъра.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра с изключение на финансовите контрольори на Главна
дирекция „Програмиране на регионалното
развитие“, Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“.
(2) Финансовите контрольори осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС)
и утвърдената от министъра на финансите
методология.
(3) Финансовите контрольори извършват
проверки на всички документи и приложенията
към тях преди вземане на решение, свързано
с финансовата дейност на министерството, с
цел изразяване на мнение дали предлаганото
решение съответства на всички приложими
изисквания на законодателството. Финансовите контрольори извършват предварителен
контрол, както следва:
1. при процедури за възлагане на обществени поръчки;
2. проверяват законосъобразното събиране, съхраняване, разходване и отчитане на
средствата;
3. проверяват изпълнението на задълженията към републиканския бюджет;
4. подпомагат изготвянето на годишен
доклад за състоянието и действието на Системата за финансово управление и контрол;
5. водят електронна картотека на договорите от тяхна компетентност;
6. осъществяват предварителен контрол при
авансово финансиране от държавния бюджет
на дейностите по усвояване на средствата
по Програма ФАР, Структурните фондове и
Кохезионния фонд на Европейския съюз.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 18. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
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министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и
на разпоредителите с бюджетни кредити от
по-ниска степен към министъра.
(3) Дирекция „Вътрешен одит“:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор,
Стан дартите за вът решен одит, Етични я
кодекс на вътрешните одитори, Хартата за
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеоб
хватността на финансовата и оперативната
информация; създадената организация по
опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол, извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит,
който се изпраща на дирекция „Вътрешен
контрол“ на Министерството на финансите
до 28 февруари следващата година;
11. предлага на министъра план за повишаване професионалната квалификация на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна
на добри практики.
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Раздел VI
Обща администрация
Чл. 19. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Канцелария“;
2. дирекция „Финанси“;
3. дирекция „Човешки ресурси и управление
на стопанските дейности“;
4. дирекция „Правна“;
5. дирекция „Сигурност“;
6. дирекция „Информационни и комуникационни системи“;
7. дирекция „Обществени поръчки“;
8. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“.
Чл. 20. Дирекция „Канцелария“:
1. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
2. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция;
3. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
4. организира и осъществява деловодната
дейност посредством автоматизирана информационна система, включваща система за
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, и изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива;
5. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
6. следи за изпълнението на резолюциите
на политическия кабинет и на главния секретар и изготвя справки за неизпълнените
в срок задачи;
7. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити за заседанията на Министерския съвет и на съветите
към него;
8. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се до
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
9. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им.
Чл. 21. Дирекция „Финанси“:
1. във връзка с финансово-счетоводните
дейности:
а) организира и осъществява финансовата
и счетоводната политика на министерството
в съответствие с изискванията на закона за
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държавния бюджет за съответната година,
Закона за счетоводството, Сметкоплана на
бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти и други нормативни
актове, регламентиращи финансовата дейност,
с изключение на финансовата и счетоводната политика по отношение на средствата по
предприсъединителните инструменти на Европейския съюз, средствата по Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз и по други програми; дава методически
указания на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити;
б) организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
в) изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове за министерството;
г) организира и поддържа отделен модул в
счетоводната система и извършва плащанията
по приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г., както и за други разплащания,
при които министерството е бенефициент по
програмите;
д) изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости на администрацията и консолидирани за министерството;
е) съставя годишния финансов отчет на
централната администрация и консолидирания
годишен финансов отчет на министерството;
ж) осъществява за министерството текущ
финансов контрол по:
аа) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
бб) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
вв) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
гг) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
з) изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията по тях;
и) съхранява ведомостите за заплати, организира, анализира и изготвя типовите образци,
свързани с пенсионирането на служителите
от министерството;
к) организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
л) осигурява съхраняването на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
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2. във връзка с бюджета:
а) изготвя на консолидирано ниво по елементи на Единната бюджетна класификация
и по политики и програми тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет
на министерството;
б) осъществява взаимодействие и координация с второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити относно изготвянето на
тригодишна бюджетна прогноза, проектобюджет и бюджет;
в) предлага на министъра за утвърждаване
разпределение на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
г) изготвя месечното разпределение на
приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
д) подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета
и на извънбюджетните сметки и фондове и
на поименните списъци на инвестиционните
програми и документацията за капиталовите
разходи;
е) организира, изготвя и представя ежемесечно заявка за осигуряването на лимит
на министерството, в т.ч. за държавните
инвестиционни заеми, администрирани от
министерството, за разходи в съответствие
със закона за държавния бюджет за съответната година;
ж) анализира, разпределя и утвърждава
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания лимита на разходите между
разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството, в т.ч. за държавните
инвестиционни заеми, администрирани от
министерството;
з) одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни
разплащания на министерството като първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити;
и) анализира данните и изготвя консолидирани ежемесечни и тримесечни отчети за
касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на министерството
и ги представя на компетентните органи;
к) организира, координира, обобщава и изготвя тримесечен финансов отчет за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всяко отчетно тримесечие;
л) организира, координира, обобщава и
изготвя отчет за степента на изпълнение на
утвърдените политики и програми по бюджета
на министерството на полугодието и годишен;
м) организира, обобщава, актуализира и
изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като
първостепенен разпоредител с бюд жетни
кредити, в т. ч. по източници на финансиране;
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н) организира, координира и обобщава отчета за изпълнението на капиталовите разходи;
о) осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за инвестиционната програма по
бюд жета на министерството и извършва
трансфери по споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;
п) извършва ежемесечни и периодични
анализи, справки, таблици и разшифровки за
изпълнението на инвестиционната програма
по бюджета на министерството;
р) изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд;
с) изготвя становища и съгласува финансовите обосновки към проектите на нормативни актове.
Чл. 22. Дирекция „Човешки ресурси и управление на стопанските дейности“:
1. във връзка с управлението на човешките
ресурси:
а) разработва и реализира стратегии и политики за управление на човешките ресурси
в съответствие със стратегическите цели на
министерството;
б) участва в разработването на политики за
оптимизиране на организационната структура
на министерството и методически подпомага
изпълнението им;
в) разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
г) организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
д) изготвя всички актове, свързани с възникването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения в
съответствие със законовите разпоредби; оформя, води и съхранява служебните и трудовите
досиета на служителите в министерството;
е) участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове и стратегически документи в областта на управлението на човешките
ресурси;
ж) изготвя и актуализира длъжностните
и поименните щатни разписания на министерството;
з) анализира и проектира длъжностите в
министерството, като организира съставянето
и актуализирането на длъжностните характеристики на служителите в администрацията;
и) организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за оценяване, заплащане
и израстване в кариерата на служителите в
министерството;
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к) организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
л) извършва проучвания сред служителите
в министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
2. във връзка със стопанските дейности и
управлението на собствеността:
а) организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното
и ефективното ползване и управление на
недвижимите имоти, предоставени на министерството;
б) предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите
имоти на министерството с оглед постигане
на максимална ефективност;
в) организира, отговаря и осъществява ново
строителство в министерството;
г) осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на
министерството;
д) организира поддръжката и ремонта на
електрическата, водопроводната, канализационната, отоплителната, пожароизвестителната
и други обслужващи инсталации в сградата
на министерството;
е) организира поддръжката в изправност
на общодостъпните за служителите пожарогасителни средства;
ж) организира, контролира и отговаря
за правилната техническа експлоатация и
поддръжка на ведомствения автотранспорт;
з) организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в
прилежащия є външен район;
и) организира и осъществява контрол за
ефективното стопанисване и управление на
движимото имущество – собственост на министерството;
к) отговаря за правилното, законосъобразното и ефективното ползване, управление и
опазване на движимите вещи, предоставени
на министерството;
л) организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството – машини, съоръжения, резервни части,
инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното
стопанисване и съхранение;
м) осигурява поддръжката на сградния
фонд, ведомствения жилищен фонд, инсталациите и съоръженията и организира сключването на договори с външни изпълнители;
н) инициира действия по застраховането
на движимото и недвижимото имущество
на министерството съобразно действащите
нормативни актове;
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о) сключва договори с външни изпълнители
за услуги по приложения № 2 и 3 към чл. 5,
ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки;
п) планира, организира, координира, подготвя и провежда процедури по възлагане
на обществени поръчки, при необходимост;
р) контролира изпълнението на сключените
договори във връзка с проведени процедури.
Чл. 23. Дирекция „Правна“:
1. осигурява процесуалното представителство на министъра, на министерството и на
държавата при условията на чл. 31, ал. 2 от
Гражданския процесуален кодекс пред съдебни, арбитражни и административни органи;
2. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
3. анализира съдебната практика по прилагането на административните актове, свързани с дейността на министерството, и прави
предложения за усъвършенстването им или
за правилното им прилагане;
4. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения;
5. предприема необходимите правни действия за събиране вземанията на министерството;
6. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с
оглед законосъобразното осъществяване на
техните функции;
7. изготвя становища за съответствието на
проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
8. подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
9. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
10. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
11. дава становища относно проектите на
актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в капитала на
търговски дружества;
12. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
13. дава становища по законосъобразността
на процедури по реда на Закона за държавната
собственост, Закона за концесиите, Закона
за държавния служител, Кодекса на труда и
други, провеждани в министерството;
14. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
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15. участва със свои представители в работни групи за изработване проекти на закони и
на подзаконови нормативни актове;
16. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове,
издавани от министъра в кръга на неговата
компетентност;
17. изготвя становища по проекти на нормативни актове или международни договори, изпратени от други държавни органи за
съгласуване;
18. участва в разглеждането на искания,
постъпили по реда на Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти
(ЗОСОИ);
19. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
20. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
21. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители към него.
Чл. 24. (1) Дирекция „Сигурност“:
1. разработва план на министерството за
привеждане от мирно във военно положение
и организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време;
2. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие с
утвърдена методология за военновременно
планиране;
3. организира участието на министерството
в осигуряване защитата на гражданите при
бедствия и осигурява поддържането на пунк
тове за управление в техническа готовност;
4. контролира изпълнението на задачите
по подготовката за работа във военно време;
5. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение;
6. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането и използването на инфраструктурата и осигуряването на необходимите
граждански ресурси за отбраната на страната;
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7. планира, разпределя и отчита бюджетните
средства по изграждането и експлоатацията на
комуникационно-информационна система за
управление и отбранително-мобилизационна
подготовка;
8. извърш ва дейнос т по п роек т и ра не,
разработване, внедряване и експлоатация на
автоматизираната система за управление;
9. организира спазването на изискванията
на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и разработва план за
защита на класифицираната информация при
положение на война, при военно или друго
извънредно положение;
10. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за неговото изпълнение;
11. участва при разработването на системата
за защита на автоматизираната информационна система (АИС) и контролира използването
на криптографски средства;
12. организира и поддържа регистратури за
класифицирана информация – национална и
европейска, и осъществява контрол относно
определяне нивото на класификация, регистрация, движението, съхраняването и опазването
от нерегламентиран достъп на материалите
и документите, съдържащи класифицирана
информация;
13. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
14. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
15. организира и провежда обучение на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
16. периодично и при поискване дава отчет
пред министъра и пред председателя на ДКСИ
за изпълнението на дейностите по защита на
класифицираната информация;
17. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя
и съхранява класифицираната информация
в съответствие с изискванията на ЗЗКИ и
отговаря за правилното отчитане, приемане,
използване, раздаване, събиране, съхраняване
и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
18. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурата и опазването от
нерегламентиран достъп до класифицираната
информация;
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19. организира, осигурява и контролира
охранителния и пропускателния режим по
отношение на външните посетители и служителите в министерството;
20. поддържа регистър на обектите и системите от критичната инфраструктура и на
потенциално опасните обекти и дейности,
анализира обстановката, изготвя прогнози и
прави предложения за прилагане на превантивни мерки и за провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи;
21. поддържа регист ър на актовете за
държавна собственост на имоти, свързани с
класифицирана информация, представляваща държавна тайна, или със сигурността и
отбраната на страната.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя
по сигурността на информацията, който е на
пряко подчинение на министъра.
Чл. 25. Дирекция „Информационни и комуникационни системи“:
1. във връзка с информационната сигурност:
а) осъществява дейностите, свързани с
постигане на мрежова и информационна сигурност на администрацията;
б) разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
в) разработва и предлага за утвърждаване
инструкции, указания и процедури, свързани
с информационната сигурност, и следи за
тяхното изпълнение;
г) ра зрабо т ва и п ред ла га и новат и вн и
решения и архитектури за подобряване на
информационната сигурност на съответната
администрация;
д) р ъковод и период и ч н и т е оцен к и на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури;
е) следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност и управление на риска в администрацията;
2. във връзка с информационните системи
и електронното управление:
а) осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии в
министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
б) организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложните
информационни системи на министерството
и при необходимост координира процесите по
тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и
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осигурява съответствието им с изискванията
на електронното управление и нормативните
актове;
в) координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра по реализиране на електронното управление и осигурява взаимодействието на информационните
системи на министерството с аналогичните
системи, функциониращи в други държавни
и общински органи и институции;
г) организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и изискванията на
Европейския съюз;
д) участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
3. във връзка с информационното обслужване:
а) планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и в изнесените му звена;
б) планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с ИКТ оборудване, софтуер,
неговата поддръжка и доставката на интернет;
в) организира, ръководи и контролира
дейностите, свързани с придобиването, използването, подновяването и прекратяването на
удостоверенията за квалифициран и усъвършенстван електронен подпис на служителите
на министерството;
г) администрира административната информационна система за документооборота
в министерството;
д) планира и организира развитието, поддръжката и ремонта на комуникационната
и телефонната инсталаци я в сградата на
министерството.
Чл. 26. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
4. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
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изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
5. води регистър за проведените процедури
за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
6. подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
7. подготвя и изпраща за публикуване в нормативно установените срокове необходимата
информация при възлагането на обществени
поръчки до Агенцията по обществени поръчки, до електронната страница на „Държавен
вестник“ и до Европейската комисия;
8. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
9. разработ ва вът решни те п рави ла на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
10. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и
прозрачност на дейността на министерството,
като организира достъпа до информацията в
съответствие с конституционните права на
гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствените организации;
5. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители
на административните структури към него,
организира пресконференции и интервюта на
министъра, на членовете на политическия
кабинет и на водещите експерти в министерството;
6. изготвя всекидневен печатен бюлетин
на публикациите в пресата и в електронните
медии, обобщава данните за изпратените обяви до средствата за масово осведомяване от
министерството и неговите административни
звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
министерството;
7. всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на министерството в интернет, като
публикува текуща и актуална информация на
български и на английски език;
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8. отговаря и осигурява своевременното
получаване на отговори на запитвания на
граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със Звеното за връзки с обществеността
на Министерския съвет, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
10. отговаря за и координира цялостната
организация на посещенията на министъра,
заместник-министрите и други представители
на министерството в чужбина, както и на посещенията в страната по покана на министъра
на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството;
11. координира и подпомага цялостната
подготовка на срещите в страната на министъра и заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства
и други ведомства, както и с представители
на международни организации;
12. координира и подпомага организирането
на срещите на министъра и заместник-министрите с международни финансови и банкови
институции;
13. организира, подпомага и координира
участието на министъра, заместник-министрите и други представители на министерството
в представителни международни форуми на
високо равнище, провеждани в България;
14. осъществява официалната кореспонденция на министъра, заместник-министрите и
министерството с чуждестранни партньори, с
дипломатически представителства в България
и институции в чужбина, както и с представители на международни организации, чиято
дейност е свързана с областите от компетентност на министерството;
15. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва превод и обработка на
международната кореспонденция;
16. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
17. организира, координира и подготвя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министерството,
подготвя и съгласува програмите за посещение в страната на чуждестранни делегации
и на официални гости в министерството
и осъществява цялостната организация на
посещенията.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 28. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“;

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

2. Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие“;
3. Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“;
4. Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“;
5. дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“;
6. дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“;
7. дирекция „Обновяване на жилищни
сгради“;
8. дирекция „Държавна собственост“;
9. дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“;
10. дирекция „Водоснабдяване и канализация“;
11. дирекция „Устройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни проекти
и геозащита“.
Чл. 29. (1) Главна дирекция „Гражданска
регистрация и административно обслужване“
(ГРАО):
1. подпомага министъра при осъществяване
на методическото ръководство и контрола на
дейностите, свързани с гражданското състояние, гражданската регистрация и автоматизираните информационни фондове;
2. изготвя становища и предложения по
въпроси на гражданската регистрация;
3. подготвя и участва в разработването на
проекти на нормативни актове, свързани с
дейността на дирекцията;
4. разработва методически указания за
общините във връзка с поддържането на
регистрите по гражданското състояние, регистрите на населението, автоматизираните
информационни фондове на Единната система
за гражданска регистрация и административно обслужване на населението (ЕСГРАОН);
5. организира процесите по интеграция на
автоматизираните информационни фондове на
национално равнище с други информационни
системи;
6. ръководи и организира развитието на
информационната система за граж данска
регистрация и административно обслужване;
7. ръководи експлоатационното поддържане
на автоматизираните информационни фондове
на национално равнище;
8. осиг у рява и поддържа програмното
осигуряване на локалната база данни „Население“ (ЛБД) и на регионалната база данни
„Население“ (РБД), ползвана на областно и
общинско равнище;
9. организира и ръководи дейностите по
зареждане и презареждане на ЛБД и РБД от
Националната база данни „Население“ (НБД
„Население“);
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10. осигурява и поддържа приложния софтуер за автоматизираните информационни
фондове на национално равнище;
11. поддържа националния регистър на
единните граждански номера;
12. поддържа националния класификатор
на постоянните и настоящите адреси;
13. извършва административно обслужване
на физически и юридически лица съгласно
нормативните разпоредби;
14. извършва дейности, свързани с предоставяне на достъп до НБД „Население“;
15. осъществява дейности по защитата на
личните данни, съдържащи се в автоматизираните информационни фондове на регионално
и национално равнище.
(2) Главна дирекция „ГРАО“ има териториални звена в административните центрове на
областите, на които е разделена територията
на Република България.
(3) Териториалните звена „ГРАО“:
1. методически ръководят и контролират
дейностите, свързани с гражданското състояние, гражданската регистрация и автоматизираните информационни фондове на общините
и кметствата от областта;
2. организират и отговарят за ежедневното
получаване на актуализационни файлове от
общините;
3. обединяват и ежедневно изпращат информацията за актуализиране на автоматизираните информационни фондове на национално
равнище;
4. извършват визуален контрол на обработените актуализационни съобщения;
5. осъществяват дейността по даване и промяна на единен граждански номер и издават
удостоверения за верен единен граждански
номер;
6. методически подпомагат и контролират
дейностите на общинските администрации по
актуализацията на ЛБД;
7. поддържат регионални бази данни „Население“ на областно равнище;
8. приемат, разпределят и изпращат информация за актуализиране на ЛБД;
9. извършват дейности по актуализиране на
националния класификатор на постоянните
и настоящите адреси;
10. изготвят отговори на постъпили писма
от общините, държавните органи и институции от областта по въпроси на гражданската
регистрация.
Чл. 30. (1) Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ (ПРР):
1. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г. и всички произтичащи
от това задължения и отговорности съгласно
регламентите на Европейския съюз (ЕС) и
Структурните фондове, в т.ч.:
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а) организира, координира и съгласува в
рамките на координационния механизъм на
Националния план за развитие и Националната
стратегическа референтна рамка изработването и управлението на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.;
б) ръководи дейността на териториалните
звена в районите от ниво 2;
в) организира разработването и актуализирането на системи от индикатори за мониторинг на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.;
г) осигурява разработването и публикуването на покани по схеми за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и организира оценката на постъпилите проектни предложения;
д) подготвя и сключва договори за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
е) извършва оценка на риска и осъществява оперативно, финансово и процедурно
наблюдение на операциите, финансирани от
програмата;
ж) осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол върху изпълнението на
ск лючените договори с бенефициенти по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
з) организира, председателства и осигурява
технически и административно заседанията
на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и изпълнява функциите на секретариат; отговаря за изпълнението на решенията, взети
по време на заседанията на комитета;
и) отговаря за изграждането и поддръжката на система за събиране на достоверни
финансови и статистически данни относно
прилагането на индикаторите за мониторинг
и оценка и въвежда редовно информация към
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Министерството на финансите;
к) осигурява провеждането на предварителна, междинна и последваща оценка на
управляваната програма;
л) носи отговорност за въвеждането и използването от страна на бенефициентите и
други участващи звена, ангажирани в управлението и изпълнението на програмата, на
отделна счетоводна система за всички предвидени дейности, финансирани в рамките на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
м) извършва плащания и трансфер на средства до бенефициентите по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.;
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н) следи за законосъобразността на финансовите операции чрез въвеждането на системи
и мерки за надеждно финансово управление
и контрол;
о) извършва наблюдения и прилага корективни мерки съгласно изискванията на
Европейската комисия (ЕК) при констатиране
на нередности;
п) осигурява публичност и обществена
осведоменост за дейности, свързани с изпълнението на Оперативна програма „Регионално
развитие“ 2007 – 2013 г.;
р) изготвя годишни доклади и заключителен доклад за изпълнението на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.
и ги представя за одобряване от Комитета
за наблюдение и от Съвета за управление
на средствата от Европейск и я съюз към
Министерския съвет, преди да бъдат представени на ЕК; след одобряване от комитета
представя докладите на ЕК чрез централното
координационно звено в администрацията на
Министерския съвет;
с) осъществява мониторинг на системите
за управление и контрол на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г. и
гарантира надеждна одитна пътека;
т) провежда процедури за възлагане на обществени поръчки във връзка с изпълнението
на приоритетна ос „Техническа помощ“ на
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г.;
у) верифицира, че разходите са действително
извършени от бенефициентите по операциите
и са в съответствие с правилата на Общността
и на страната;
ф) гарантира наличието на система за вписване и съхраняване в компютризиран вид на
счетоводните документи за всяка операция по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013 г. и набора от данни, необходими
за изпълнението, финансовото управление,
наблюдение, проверка, одит и оценка;
х) гарантира, че Сертифициращият орган
получава цялата необходима информация по
процедурите и верификациите, извършени по
отношение на разходите за целите на сертификацията;
ц) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JASPERS;
ч) осъществява функции по управление на
съвместната инициатива JESSICA;
2. организи ра и ръководи п роцеса на
програмиране на Оперативната програма за
регионално развитие по линия на политиката
за сближаване на Европейския съюз.
(2) Главна дирекция „ПРР“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от двама заместник главни директори.
(3) Главна дирекция „ПРР“ има териториални звена в районите от ниво 2.
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(4) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1, букви „а“, „в“, „г“, „е“, „ж“, „з“, „и“, „к“,
„л“, „н“, „о“, „п“, „с“, „т“, „у“, „ф“, „х“, „ц“, и
„ч“ се подпомага от служители, заемащи по
трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти и
програми“, назначени за срок до приключване
на Оперативна програма „Регионално развитие“, когато това е предвидено в длъжностното
разписание.
(5) Възнагражденията на служителите по
ал. 4 се финансират изцяло от техническата
помощ на Оперативна програма „Регионално
развитие“.
Чл. 31. (1) Главна дирекция „Управление на
териториалното сътрудничество“ изпълнява:
1. функциите на Управляващ орган на програмите за трансгранично сътрудничество по
Инструмента за предприсъединителна помощ
(България и Македония, България и Сърбия
и България и Турция);
2. функциите на Национален партниращ
орган за оперативните програми за транс
гранично сът рудничество по вът решните
граници на ЕС (България и Румъния и България и Гърция), за Съвместната оперативна
програма за трансгранично сътрудничество
„Черно море 2007 – 2013“ и за оперативната
програма за транснационално сътрудничество
в Югоизточна Европа;
3. функциите на Национално звено за контакт и/или Информационно звено по Съвместната оперативна програма за трансгранично
сътрудничество „Черно море 2007 – 2013“,
оперативната програма за транснационално
сътрудничество в Югоизточна Европа, оперативната програма за междурегионално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ IVС“, оперативната
програма „ИНТЕРАКТ 2007 – 2013 – добро
управление за програмите за териториално
сътрудничество“ и оперативната програма
„ЕСПОН 2013 – Европейска мрежа за наблюдение на териториалното развитите и сближаване“ и оперативната програма УРБАКТ
II „Мрежа за градско развитие“;
4. функции по осигуряване на правомощията на министъра съгласно Националните
правила относно Европейските обединения за
териториално сътрудничество (ЕОТС);
5. функциите на Изпълнителна агенция по
Програма ФАР, ТГС и ИСС по смисъла на
Меморандума за разбирателство за създаване
на Национален фонд между правителството
на Република България и ЕК;
6. функциите на Подкрепящо звено на Министерството на културата в качеството му
на Програмен оператор съгласно Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство с програмна област: Консервация и възстановяване на културно и природно
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наследство и стимулиране на разнообразието
в културата и изкуството в рамките на европейското културно наследство.
(2) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“:
1. предоставя на ЕК статистически и финансови данни относно управлението, наблюдението и оценката на програмите;
2. изготвя и актуализира необходимите
документи, свързани с администрирането на
програмите;
3. участва в Съвместните комитети за
наблюдение и в Съвместните направляващи
комитети по програмите;
4. създава технически секретариати и/
или информационни звена по програмите за
териториално сътрудничество и координира
дейността им;
5. осигурява изпълнението на програмите и
проекти в съответствие с регламентите на ЕС;
6. изготвя или възлага изготвяне на необходимите тръжни документи, провежда тръжни
процедури, подготвя и сключва договори за
изпълнение на проекти, финансирани от ЕС;
7. отговаря за правилното административно управление, в т.ч. наблюдение, финансово
управление, счетоводно отчитане, разплащане
и архивиране в съответствие с изискванията
на ЕК и националното законодателство;
8. изготвя или участва в изготвянето на
периодична оценка и доклади по изпълнението
на програмите;
9. изготвя и съгласува двустранни и многостранни договори, меморандуми за разбирателство и споразу мени я, свързани с
управлението и изпълнението на програми
и проекти за териториално сътрудничество;
10. изпълнява мерки за осигуряване на
информираност, публичност и прозрачност
относно дейностите, свързани с управлението
и изпълнението на програмите;
11. подготвя и провежда процедурите за
избор на оценители и контрольори от българска страна по програмите за териториално
сътрудничество;
12. прилага процедурите за превенция,
разкриване и докладване на нередности и
измами, като прилага корективни мерки съгласно изискванията на ЕК;
13. обезпечава информационното обслужване на програмите за териториално сътрудничество;
14. създава, поддържа и актуализира система за управление на човешките ресурси;
15. отговаря за всички дейности, свързани
с изпълнението на програмите за териториално сътрудничество и приключването на
Програма ФАР;
16. изпълнява дейности, свързани с Европейските обединения за териториално сътрудничество в съответствие с Правилника за реда
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за водене на регистрите при Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
на ЕОТС със седалище в Република България
и на българските юридически лица, които
членуват в ЕОТС, чието седалище се намира
в друга държава – членка на ЕС.
(3) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ е правоприемник
на всички права и задължения по програмите
за териториално сътрудничество и Програма
ФАР.
(4) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от един заместник главен директор.
(5) Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“ има териториални звена в избираемите по програмите за
трансгранично сътрудничество райони.
Чл. 32. (1) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и
административно-териториално устройство“:
1. в областта на регионалното развитие:
а) анализира информация, извършва проучвания и разработва концепции, стандарти
и схеми за регионално и местно развитие;
б) подготвя предложения за усъвършенстване на националното законодателство и
хармонизация със законодателството на ЕС
в областта на регионалното развитие;
в) изготвя методически указания за разработване и изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие;
г) организира изработването и актуализацията на Националната стратегия за регионално
развитие и регионалните планове за развитие;
д) координира и контролира ефективното
и ефикасното изпълнение на документите за
стратегическо планиране на регионалното
развитие през периода на тяхното действие;
е) оказва методическа помощ и координира дейността на регионалните съвети за
развитие, включително за осъществяване на
регионална координация при изпълнението
на оперативните програми, съфинансирани
от фондовете на ЕС;
ж) координира и контролира изграждането,
поддържането и оперирането на Единната
информационна система за управление на
регионалното развитие;
з) разработва и реализира мерки за ресурсно
осигуряване, институционално изграждане и
укрепване на капацитета за управление на
регионалното развитие;
и) осигурява информация и публичност на
държавната политика за регионално развитие;
2. в областта на административно-териториалното устройство и децентрализацията:
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а) изпълнява функциите на Секретариат
на Съвета по децентрализация на държавното
управление;
б) координира дейността на министерствата
и дирекциите на министерството, свързана с
изпълнение на мерките, по които министерството е водеща институция, за реализиране
на децентрализацията;
в) подготвя заповедта за определяне поименния състав на Съвета по децентрализация
на държавното управление по предложение
на съответните министри и на Управителния
съвет на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ);
г) разработва и организира разработването на нормативни актове, регламентиращи
дейността на местните и териториалните
власти и административно-териториалното
устройство на страната;
д) дава становища по проекти на закони и
подзаконови нормативни актове, свързани с
правомощията и функциите на териториалните
органи на държавната власт и административно-териториалното устройство;
е) поддържа категоризацията на административно-териториалните и териториалните
единици в страната и подготвя заповеди за
актуализирането є;
ж) подпомага поддържането и актуализацията на Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните
единици и на Националния регистър на населените места и осъществява дейностите по
създаването, поддържането и съхраняването
на регистър на агломерациите по Закона за
защита от шума в околната среда;
з) осигурява методическа помощ на областните управители и кметовете на общини за
усвояване на децентрализираните функции и
дейности и съвместното им изпълнение със
средствата на междуобщинското коопериране
и сдружаването, на развитие на гражданското
общество и усъвършенстване на административно-териториалното устройство;
и) подпомага провеждането на процедури
по Закона за административно-териториалното устройство на Република България, дава
становища и организира внасянето на материалите за разглеждане от Министерския съвет;
к) инициира, координира и участва в различни проекти и програми, имащи пряко
отношение към общинските приоритети, в т.ч.
иновационни стратегии, проекти в подкрепа
на местните общности и обучения и форуми
за по-ефективно самоуправление;
л) подпомага изграждането на обществените съвети за разширено участие на гражданите в процеса на формиране и провеждане
на местни политики;
м) участва в редовните сесии на органи
и работни групи към Съвета на Европа и
координира връзката между европейските
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институции и местните и регионалните власти
в Република България и подпомага участието
на българските представители в европейските
комитети на местните власти;
н) координира работата по изпълнението
на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа и
участието на българските общини;
о) осъществява функции на Секретариат
на Комисията за присъждане на етикета за
иновации и добро управление на местно ниво.
(2) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ се ръководи
от главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от един заместник главен директор.
(3) Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“ има
териториални звена в районите от ниво 2,
които:
1. участват в разработването на регионалните планове за развитие;
2. осъществяват координация и взаимодействие с централните и териториалните
структури на изпълнителната власт за изпълнение на регионалните планове за развитие;
3. участват в изграждането, поддържането
и оперирането на единната информационна
система за управление на регионалното развитие;
4. участват в изготвянето на докладите за
наблюдението на изпълнението на регионалните планове за развитие;
5. изготвят периодични справки за процеса
на планиране и изпълнение на регионалните
планове за развитие;
6. изпълняват функциите на секретариат на
съответния регионален съвет за развитие, като:
а) организират подготовката и осигуряват
условия за протичането на заседанията на
регионалния съвет за развитие;
б) подготвят документите и материалите,
необходими за заседанията на регионалния
съвет за развитие;
в) участват в изготвянето на протоколите от
заседанията на регионалния съвет за развитие;
г) организират документооборота и поддържат архива на регионалния съвет за развитие;
д) подпомагат председателя в неговата
работа по подготовка на предложенията и
проектите на решения, които се внасят за
обсъждане и приемане от регионалния съвет
за развитие;
е) координират изпълнението на решенията
на регионалния съвет за развитие;
ж) съдействат за осъществяване на комуникация и взаимодействие на членовете на
регионалния съвет за развитие;
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з) осъществяват взаимодействие с централните и териториалните структу ри на
изпълнителната власт при изпълнението на
решенията на съвета;
и) подпомагат технически дейността на
регионалния координационен комитет съгласно вътрешните правила за неговата дейност;
к) изпълняват и други функции, възложени им от министъра или от председателя на
съвета за регионално развитие.
Чл. 33. Дирекция „Европейска координация
и международно сътрудничество“:
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество,
както и при участието му в работата на
международни организации, чиято дейност
е свързана с областите от компетентност на
министъра;
2. планира, организира, подпомага и координира цялостната международна дейност
на министерството;
3. отговаря за участието на Република
България в процеса на вземане на решения
и във формирането на политиките на Европейския съюз в областите от компетентност
на министерството;
4. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Република България като държава – членка на ЕС,
в областите от компетентност на министерството – подготовка на отчети, информации и
доклади за изпълнението на плана за действие
за съответната година с мерките, произтичащи
от членството на Република България в ЕС;
5. координира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на позиции и други
материали от компетентност на министерството, които се съгласуват от Работна група 19 „Регионална политика и координация
на структурните инструменти“ към Съвета
по европейските въпроси или в рамките на
Съвета; участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
6. подпомага и координира дейностите по:
а) разработването и прилагането на Стратегията на Европейския съюз за развитието
на Дунавското пространство;
б) интегрираната морска политика на
Европейския съюз и нейните инструменти
морско пространствено планиране и интегрирано управление на дейностите;
7. подпомага, координира и контролира
дейността на представителя (представителите) на министерството в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз;
8. координира и подпомага участието на
министерството в европейските структури,
институции и работни органи; координира
изготвянето на позициите и указанията за
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у част ието в заседани я та в европейск и те
структури, институции и работни органи и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
9. организира дейността за текущ обмен
на информация по въпросите на европейската координация между административните
звена на министерството, партньорите от
ЕС и представителите на министерството в
Постоянното представителство на Република
България към ЕС;
10. от говаря за подготовката на нови
двустранни договори за сътрудничество в
областите от компетентност на министерството със сродни министерства в чужбина
и извършва всички необходими национални
процедури за тяхното подписване и влизане
в сила; организира, реализира и контролира
тяхното изпълнение;
11. изготвя становища по проекти, отнасящи
се до международни договори за сътрудничество, двустранни спогодби, споразумения,
протоколи, сравнителни анализи и отчети и
др. със страни, които не са членки на ЕС, и
свързани с подготовката и изпълнението на
международни програми, договори и спогодби
със страни – членки на ЕС, по които министерството е страна;
12. координира с компетентните дирекции
в министерството съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори;
13. подпомага участието на министъра и
координира участието на представители на министерството в Съвета за регионално сътрудничество, в Инициативата за сътрудничество в
Югоизточна Европа, в Централноевропейската
инициатива и в други международни инициативи, работни групи и комисии;
14. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина
с цел осъществяване на меж ду народната
дейност и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
15. организира съвместно с Министерството
на икономиката и енергетиката подготовката
и провеждането на заседанията на смесените
междуправителствени комисии за икономическо, търговско и научно-техническо сътрудничество, чийто председател от българска
страна е министърът или негов заместник;
16. участва в работата на смесени комисии за
търговско, икономическо и научно-техническо
сътрудничество и на смесени работни групи.
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Чл. 34. Дирекция „Търговски дружества и
държавни предприятия“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на правата и задълженията му като представител на държавата собственик в търговските
дружества и в държавните предприятия;
2. подготвя актовете и документите по упражняване от министъра правото на собственост на държавата в търговските дружества
и в държавните предприятия;
3. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на държавното участие
в търговските дружества и в държавните
предприятия, като осъществява методическо
ръководство по въпросите, свързани с финансово-икономическото състояние, счетоводната
отчетност и данъчното облагане; организира
предварителната подготовка и приемането от
работни групи на годишните финансови отчети
за съответната календарна година на търговските дружества и държавните предприятия;
4. осигурява участието на представители на
държавата в общите събрания на съдружниците и на акционерите в търговските дружества
с над 50 на сто държавно участие;
5. подготвя актовете за образуване, преобразуване, преструктуриране и прекратяване
на търговските дружества и на държавните
предприятия, включително на техните поделения, участието им в други дружества,
за въвеждане на чуждестранни инвестиции
и п ублично-частни парт ньорст ва; оказва
съдействие на търговските дружества и на
държавните предприятия за повишаване на
конкурентоспособността им и за извършване
на дейност в чужбина;
6. организира изпълнението на възложените
задачи по отношение на придобиването и разпореждането с недвижими имоти, дълготрайни
материални и финансови активи на търговските дружества и на държавните предприятия,
както и предоставянето на недвижими имоти
на ведомства и други държавни структури;
7. изготвя договорите за управление на органите на управление и контрол на търговските
дружества с над 50 на сто държавно участие
и на държавните предприятия и извършва
мониторинг за изпълнението на правата и
задълженията им;
8. извършва мониторинг върху финансово-икономическото състояние и пазарните
перспективи на т ърговските дру жества и
предоставя тримесечно информация в Министерството на финансите;
9. извършва обработка на финансовите отчети на търговски дружества с над 50 на сто
държавно участие, изготвя анализ – годишно
и по тримесечия, и го предоставя за информация на ръководството на министерството;
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10. изпълнява задачите по преструктуриране
на търговските дружества от сектор ВиК с
държавно или държавно-общинско участие,
произтичащи от Закона за водите, като координира и отговаря за сектора, в т.ч. за:
а) оценката на финансово-икономическата
ефективност от въвеждането на модели за
публично-частно партньорство при предоставяне на ВиК услуги;
б) създаването, поддържането и актуализирането на регистър с информация и база данни
за ВиК съоръжения – публична държавна и
публична общинска собственост – активи на
ВиК операторите и управляваната от общините
публична ВиК инфраструктура;
в) участието във ведомствени и междуведомствени работни групи при разработването
и актуализацията на нормативната уредба в
отрасъл ВиК, на концепции и стратегии за
развитие на отрасъла;
г) създаване на финансово-икономически
механизми, осигуряващи възможности на
всеки ВиК оператор за участие при съфинансиране на проекти, свързани с ВиК инфраструктурата, финансирани със средства от
Кохезионния фонд на ЕС, и за изпълнение
на инвестиционните програми към бизнес
плановете;
д) участието в Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране (ДКЕВР) при
обсъждане цените на ВиК услугите за отделните оператори;
11. организира провеждането на политиката
на министерството по отношение на търговските дружества и държавните предприятия,
обявени в ликвидация и несъстоятелност,
относно назначаване и освобождаване на
ликвидатори и тяхната дейност, процесите
за осребряване на имуществото и покриване
на задълженията към кредиторите, приключването на ликвидациите и заличаването на
дружествата от търговския регистър;
12. подпомага дейността на одитните комитети в търговските дружества от сектор
ВиК, създадени съгласно Закона за независимия финансов одит, като изготвя решения
за избор на членове на одитните комитети
и осъществява мониторинг на дейността и
функционирането им чрез представяните от
тях годишни доклади;
13. координира дейността, организира и
участва в заседанията на отрасловия съвет за
тристранно сътрудничество и неговите помощни консултативни органи и работни групи:
а) свързани с прилагането на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд;
б) при приемането на решения за минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии и специалности
в икономическите дейности „строителство“,
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„събиране, пречистване и разпределение на
вода“ и „строителство на пътища, самолетни
писти и спортни съоръжения“;
14. осъществява методическо ръководство,
организация и контрол по въпросите, касаещи
професионалната квалификация и преквалификация на техническия персонал, ангажиран
от ВиК операторите;
15. осъществява контакти и координация
с органите на Агенцията за държавна финансова инспекция във връзка с постъпващите в
дирекцията доклади за финансова инспекция,
както и с Националната агенция за приходите
и с Националния осигурителен институт;
16. осигурява контакти и координация с
органите на Министерството на вътрешните
работи, следствените органи и прокуратурата и подготвя документите за предявяване
на искове срещу органите за управление и
контрол в търговските дружества и в държавните предприятия и за назначаването на
представител за водене на процес срещу тях;
17. поддържа и актуализира регистър на
търговските дружества с държавно участие и
на държавните предприятия в съответствие
с нормативната уредба, както и информация
за управителните и контролните органи и
ликвидаторите на търговските дружества с
над 50 на сто държавно участие;
18. създава и поддържа регистър с досиета
на недвижимите имоти на търговските дружества и на държавните предприятия;
19. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му, произтичащи от чл. 18
на отменения Закон за преобразуване и приватизация на държавни и общински предприятия относно въпросите за определяне дела
на правоимащите лица, и води регистър по
чл. 6, ал. 9 ЗОСОИ, като предоставя информация по отношение на наличието/липсата
на реституционни претенции, обезщетения с
акции/дялове и подготвя кореспонденцията
във връзка с промяната на обстоятелствата
по реституционни преписки;
20. съхранява и носи отговорност за цялата
документация на сделките по раздържавяването след тяхното приключване, за документите, получени като платежни средства, и на
заложните джира и предоставя информация
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, на органите на съда,
прокуратурата и на полицията по тяхно искане;
21. поддържа регистър на декларациите по
чл. 12 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ),
подадени от лицата по чл. 3, т. 22 и 23 ЗПУКИ;
22. отговаря за съставянето и съгласуването
на протоколи на министъра за разпределение
на активите между държавата и общините на
основание чл. 13 и 19 от Закона за водите;
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23. отговаря за изваждането от балансите
на търговските дружества от отрасъл ВиК
на активите, имащи характер на публична
държавна собственост и публична общинска
собственост;
24. подпомага предоставянето на управлението на публична държавна собственост и
публична общинска собственост на асоциациите по ВиК по реда на Закона за водите;
25. подпомага изготвянето и актуализирането на договорите и анексите към тях за
възлагане на дейностите по стопанисването,
поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на
услуги на потребителите, сключвани между
асоциацията по ВиК и ВиК оператора на
съответната обособена територия по Закона
за водите.
Чл. 35. Дирекция „Обновяване на жилищни сгради“:
1. координира и отговаря за изпълнението на проекти за обновяване на жилищния
сграден фонд и подобряване на енергийната
ефективност в жилищните сгради в Република
България;
2. отговаря за цялостното изпълнение на
проекти за енергийно обновяване на жилищни
сгради в Република България по Оперативна
програма „Регионално развитие“ в съответствие с изискванията на националното и
европейското законодателство;
3. поддържа контакти с Управляващия
орган на Оперативна програма „Регионално
развитие“, с финансови институции и с други
ведомства и юридически лица, с областните
и общинските администрации, с неправителствени организации по въпроси, свързани
с обновяване на жилищния сграден фонд и
подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради;
4. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, в комисии и работни
групи, свързани с обновяване на жилищния
сграден фонд и подобряване на енергийната
ефективност в жилищните сгради в Република
България;
5. проучва и подготвя отговори на запитвания, свързани с обновяването на жилищата
и подобряването на енергийната ефективност
в жилищните сгради в Република България;
6. организира провеждането на информационно-образователни кампании сред гражданите и общинските администрации във връзка
с подобряване на енергийната ефективност в
жилищните сгради.
Чл. 36. Дирекция „Държавна собственост“:
1. подпомага министъра при разработването
на политика по управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост, и при
осъществяването на методическо ръководство
при управлението и разпореждането с имоти – държавна собственост;
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2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове
за действие по проблеми на собствеността
върху имоти;
3. разработ ва проек т и на нормат ивни
актове, свързани с държавната собственост,
разработва методически указания по прилагането на нормативните актове, свързани с
държавната собственост;
4. подпомага дирекция „Публично-частно
партньорство и концесии“ при подготовката
на документацията по процедурите за отдаване под наем на морски плажове, които не
са предоставени на концесия;
5. контролира и координира регистрацията
и актуването на имоти – държавна собственост, като:
а) съставя актове за обекти – изключителна
държавна собственост, и води регистър за тях;
б) води на отчет съставените от областните
управители актове за имоти – държавна собственост, и поддържа информационна система
за имотите – държавна собственост;
в) отписва от актовите книги актове за имоти – държавна собственост, имоти – публична
държавна собственост, както и тези, свързани
с държавната тайна или със сигурността и
отбраната на страната, които са съставени
неправилно или чието основание за актуване
е отпаднало;
6. изготвя предложения за управление и разпореждане с имоти – държавна собственост:
а) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за безвъзмездно предоставяне
правото на управление на ведомства и общини
върху имоти – държавна собственост, както
и за промяна на характера на собствеността
на имоти – държавна собственост;
б) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за разпореждане с имоти – държавна собственост, или части от тях;
в) организира и провежда търгове за учредяване на ограничени вещни права върху
имоти – частна държавна собственост, чиято
данъчна оценка е над 500 хил. лв.;
г) подготвя проекти на актове на Министерския съвет за предоставяне под наем на имоти – държавна собственост, на централните
ръководства на парламентарно представените
политически партии и коалиции;
д) подготвя проекти на решения на Министерския съвет за отчуждаване на имоти
и час т и о т и мо т и – час т на собс т венос т,
предназначени за изграждане на национални
инфраструктурни обекти.
Чл. 37. Дирекция „Публично-частно партньорство и концесии“:
1. подпомага министъра при изпълнението
на държавната политика за публично-частното
партньорство съобразно компетентността;
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2. изготвя предложения за включване в
Националната програма за публично-частно
партньорство и в Оперативния план;
3. организира подготвителните действия
за осъществяване на публично-частно партньорство;
4. подготвя предложения за откриване на
процедури и организира дейностите за определяне на частен партньор и по сключване на
договори за публично-частно партньорство;
5. осъществява мониторинг и текущ контрол
при изпълнението на договорите за публичночастното партньорство;
6. подготвя предложения за изменения и
допълнения на договорите за публично-частното партньорство, в т.ч. при нарушаване на
икономическия баланс на договорите;
7. изготвя годишен отчет за изпълнението
на договорите за публично-частното партньорство пред министъра на финансите;
8. осъществява действията по вписване
на съответната информация в регистъра на
публично-частното партньорство към Министерството на финансите;
9. организира и осъществява концесионната политика и дейностите по предоставяне
на концесии за услуги на морски плажове,
концесии за услуги и/или строителство на
водоснабдителни и канализационни системи,
концесии за услуги и/или строителство на
други обекти от обществен интерес – обекти
на концесия, предвидени със закон;
10. организира подготвителните действия по
предоставянето на концесии за услуги и/или
строителство по реда на Закона за концесиите
и правилника за прилагането му;
11. организира и осъществява дейността по
предоставяне под наем на морските плажове
и по сключването на договори за наем на
морските плажове, които не са предоставени
на концесия;
12. участва в комисии и/или работни групи,
изготвящи предложения за промени, изменения и/или допълнения на нормативни актове,
регламентиращи процесите на публичночастното партньорство и концесионирането,
както и по отношение на тяхната политика;
13. планира и следи аналитично приходите
и разходите по концесионната дейност;
14. извършва проверка на докладите за
изпълнението на концесионните договори и
на годишните работни и инвестиционни програми на концесионерите на морски плажове;
15. извършва проверка, съгласу ване и
контрол по схемите за разполагане на преместваеми обекти върху морските плажове;
16. осъществява текущ контрол по изпълнението на действащите концесионни договори и
на договорите за отдаване под наем на морски
плажове чрез планирани проверки на място,
чрез извънредни внезапни проверки и чрез
документални проверки;
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17. осъществява контрол по изпълнението
на задълженията за концесионните плащания
по действащите концесионни договори, включително сроковете за изпълнението им, наложените санкции и неустойки за неизпълнение
на задължения по концесионните договори;
18. организира и осъществява цялостен
контрол по изпълнението на задълженията
на наемателите по договорите за наем за
морски плажове;
19. подготвя и изпраща електронни формуляри до Националния концесионен регистър
за предоставените концесии, включително
непрекъснатото им поддържане в актуално
състояние;
20. съставя, поддържа и съхранява електронни досиета за всеки концесионен договор и за договорите за отдаване под наем на
морски плажове.
Чл. 38. Дирекция „Водоснабдяване и канализация“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в отрасъл „Водоснабдяване и канализация“ на национално ниво;
2. разработва стратеги я за развитие и
управление на водоснабдяването и канализацията в Република България с основните
цели, приоритетите, етапите и необходимите
средства и източниците на финансиране за
изграждане и развитие на ВиК системите и
за повишаване качеството на ВиК услугите;
3. разработва нормативни и подзаконови
нормативни актове, свързани с развитието и
управлението на водоснабдяването и канализацията;
4. координира планирането и управлението
на ВиК системите на национално ниво;
5. дава методически указания за разработването на регионалните генерални планове
на ВиК системите и генералните планове на
агломерации над 10 000 еквивалентни жители, на ВиК системите и инвестиционните
програми към тях;
6. осигурява обединяването на регионалните генерални планове на ВиК системите
в сборен документ на национално ниво за
нуждите на управление на отрасъл ВиК;
7. дава методически указания на асоциациите по ВиК, на местни и териториални
власти във връзка със стратегията за развитие
на отрасъла, управлението, планирането и
развитието на ВиК системите и предоставяне
на ВиК услугите;
8. оказва методическа помощ на ВиК операторите при вземането на технологични и
технически решения по въпроси, свързани с
предоставяне на ВиК услугите;
9. подпомага и контролира дейностите на
ВиК операторите по изпълнение на задълженията им във връзка с проекти за водоснабдяване и канализация;
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10. разработва и реализира мерки за изграждане и укрепване на административния капацитет на структурите, участващи в реформата
на отрасъл „Водоснабдяване и канализация“;
11. осъществява комуникация и координация с Министерството на околната среда и
водите, Централното координационно звено
към Министерския съвет, Европейската комисия, международни финансови институции,
ДКЕВР, областните администрации, общините, ВиК операторите и асоциациите по ВиК
във връзка с изпълнението на дейностите по
осъществяване на реформата в отрасъла;
12. създава и поддържа Единна информационна система на ВиК услугите като подсистема към Единната информационна система
за управление на регионалното развитие и
подпомага и координира действията на ВиК
операторите по създаване, разработване и
развитие на информационни системи на ВиК
мрежите на населените места, както и събирането на бази данни за създаване на модели
на водоснабдителните и канализационните
системи на съответните територии;
13. създава и поддържа регистър на асоциациите по ВиК и ВиК операторите;
14. изготвя становища, предложения и
позиции до министъра във връзка със стратегически документи, разработени от други
ведомства, институции, структури, касаещи
развитието на ВиК отрасъла, управлението,
поддържането и разширението на ВиК инфраструктурата;
15. планира и реализира инвестиционни
проекти за реконструкция, модернизация и
изграждане на водоснабдителни и канализационни системи и съоръжения, финансирани
от държавния бюджет;
16. управлява проекти, свързани с водоснабдяването и канализацията, финансирани
от международни финансови институции;
17. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в областта
на водоснабдяването и канализацията;
18. координира и контролира проектирането
и изграждането на санитарно-охранителни
зони около питейните водоизточници и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване;
19. координира действията по събиране
на информация, свързана с водоснабдяването и канализацията, при ликвидиране на
последиците от стихийни бедствия, аварии и
катастрофи;
20. участва в работни групи и осъществява
координация при създаването на публичночастни партньорства при предоставяне на
ВиК услуги;
21. осигурява информация и публичност
на държавната политика за развитие на водоснабдяването и канализацията;
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22. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните
проекти в съответствие с изискванията на
българското законодателство, ЕК и международните финансови институции;
23. участва в изпълнението, наблюдението и контрола на проектите, финансирани
от Кохезионния фонд по Регламент 1164/94,
както и от Кохезионния фонд и Структурните
фондове на ЕС;
24. осъществява правилното административно, техническо и финансово управление
и наблюдение на проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията, в съответствие
с изискванията на ЕК и националното законодателство, в т. ч.:
а) поддържа контакти със съответните
дирекции в администрацията на Министерския съвет, Министерството на финансите и
Министерството на околната среда и водите, с
областните администрации, общините и ВиК
дружествата по въпроси, свързани с участие
в подготовката, изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, финансирани от ЕС
и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
б) изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от дирекцията, пред
съответните европейски и национални органи
и наблюдаващи институции;
25. периодично въвежда данни в електронната система за управление и информация
относно напредъка по проектите, финансирани
от ЕК и международните финансови институции, управлявани от дирекцията;
26. осъществява финансово управление и
счетоводно отчитане на проектите;
27. изготвя необходимите документи за
съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани от
ЕС и международните финансови институции,
управлявани от дирекцията;
28. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните
национални и международни органи на проектите, управлявани от дирекцията;
29. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на публичност и проз
рачност относно получените от ЕС и международните финансови институции средства
по проектите, управлявани от дирекцията.
Чл. 39. Дирекция „Устройствени планове,
национална експертиза, инфрастру кт у рни
проекти и геозащита“:
1. подпомага минист ъра при осъществяването на политиката по устройство на
територията и инвестиционното проектиране
в неговата компетентност съгласно Закона
за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското крайбрежие,
Закона за морските пространства, вътрешните
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водни пътища и пристанищата на Република
България и при координирането на дейността
на централните и териториалните органи на
изпълнителната власт, на органите на местното
самоуправление и местната администрация;
2. извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на
устройството на територията, които са от
неговата компетентност, прави предложения и съвместно с компетентните дирекции
на министерството и други администрации
разработва проекти на нормативни актове
по устройство на територията и разработва
методически указания по тяхното прилагане;
3. изготвя становища и съгласува проекти
на устройствени планове и техни изменения
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
4. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до устройството на територията;
5. организира и осигурява дейността на
Националния експертен съвет по устройство на територията и регионална политика
(НЕСУТРП) за разглеждане на проекти на
общи и подробни устройствени планове, както
и специфични правила и нормативи към тях
съгласно Закона за устройство на територията, Закона за устройството на Черноморското
крайбрежие, Закона за морските пространства,
вътрешните водни пътища и пристанищата
на Република България и др.;
6. подпомага министъра при назначаване на специализирани експертни съвети за
специални обекти, свързани с отбраната и
сигурността на страната;
7. подпомага министъра за разрешаване
изработването, приемането и одобряването на:
а) общи устройствени планове на черноморските общини и за селищни образувания
с национално значение;
б) подробни устройствени планове, които
са от неговата компетентност по Закона за
устройство на територията, Закона за морските
пространства, вътрешните водни пътища и
пристанищата на Република България и др.;
8. подпомага министъра при съгласуване
и одобряване на инвестиционни проекти и
издаване на разрешения за строеж за обекти, които са от неговата компетентност по
Закона за устройство на територията, Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България и др.;
9. подпомага министъра при разглеждане
на предложения на общински съвети за допускане на отклонения при условията и по реда
на нормативни актове, които са от неговата
компетентност;
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10. подпомага министъра при регистриране
и издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация на завършени строежи съгласно
правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
11. води регистър на техническите паспорти
на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра на
регионалното развитие;
12. организира, поддържа и осиг у рява
ползването на архива на НЕСУТРП;
13. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с
устройството на територията от компетентността на Министерството на регионалното
развитие;
14. подпомага министъра при:
а) осъществяване на държавната политика
за развитието на пътната инфраструктура,
за разработването на проект на стратегия за
развитие на пътната инфраструктура и средносрочна програма за изпълнението є;
б) осъществяване на контролните му функции по чл. 21, ал. 4 от Закона за пътищата;
в) осъществяване на дейности, свързани с
подготовката за внедряването на система за
събиране на такси за ползване на пътна инфраструктура на базата на изминато разстояние;
15. подпомага министъра при подготовката
на предложения за утвърждаване на промени
в списъка на общинските пътища по чл. 3,
ал. 4 от Закона за пътищата;
16. участва в подготовката на тръжни документи и формуляри за кандидатстване по
„Техническа помощ“ на Оперативна програма
„Транспорт“, кандидатства за безвъзмездно
финансиране по „Техническа помощ“ на Оперативна програма „Транспорт“ и изпълнява
одобрените проекти;
17. контролира изпълнението на финансовите разчети при реализацията на договорите, финансирани по „Техническа помощ“
на Оперативна програма „Транспорт“, като
бенефициент;
18. контролира и координира финансовите
разчети за всички дейности по Оперативна
програма „Транспорт“, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“, в частта им
„Национално съфинансиране“;
19. следи за своевременното изпълнение на
детайлните графици за подготовка и изпълнение на проекти по Оперативна програма
„Транспорт“, както и за реализацията на
инвестиционни проекти от Агенция „Пътна
инфраструктура“ като бенефициент по Оперативна програма „Транспорт“, включително
по техническа помощ за подготовка на апликационни форми за кандидатстване;
20. изготвя становища, предложения и позиции до министъра във връзка с подготовката
и осъществяването на диалога с Европейската
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комисия и с всички органи и институции,
участващи в процеса на подготовката и управ
лението на пътни проекти, съфинансирани по
приоритетна ос 2 на Оперативна програма
„Транспорт“;
21. изготвя доклади до министъра за нап
редъка на проектите по приоритетна ос 2 на
Оперативна програма „Транспорт“, изпълнявани от Агенция „Пътна инфраструктура“;
22. подпомага процеса на координация
и сътрудничество с управляващия орган на
Оперативна програма „Транспорт“ и Агенция
„Пътна инфраструктура“ при изпълнение на
дейностите, финансирани по приоритетна ос 2
на Оперативна програма „Транспорт“;
23. подава своевременна информация в
информационната система за управление и
наблюдение на структурните инструменти
на Европейския съюз и България (ИСУН) за
проекти по „Техническа помощ“ на Оперативна
програма „Транспорт“, за които бенефициент
е Министерството на регионалното развитие;
24. осъществява комплекс от дейности за
регистриране и мониторинг на свлачищни
райони на територията на Република България, на абразионните и ерозионните процеси
по Черноморското и Дунавското крайбрежие
и за превенция на застрашени или засегнати
от тях урбанизирани територии;
25. създава и поддържа регистър на свлачищ ни райони и извършва координац и я
между отделните ведомства за ограничаване
на свлачищата на територията на Република
България и за предотвратяване на аварии и
щети;
26. подготвя предварителни разрешения по
постъпили искания за инвестиционни намерения по реда на чл. 96, ал. 3 и 4 от Закона
за устройство на територията в регистрирани
свлачищни райони;
27. планира и реализира инвестиционни
проекти за геозащитни мерки и дейности за
ограничаване на свлачищата, на абразионните
и ерозионните процеси по Черноморското и
Дунавското крайбрежие, финансирани от републиканския бюджет и от други финансови
източници;
28. съдейства за изпълнението на ангажиментите на Република България по Националния план за действие за пълното прилагане
на разпоредбите, на достиженията на правото
от Шенген и за премахването на контрола
по вътрешните граници от компетентността
на министерството, свързани с граничните
контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи;
29. изпълнява инвестиционни дейности,
свързани с граничните контролно-пропускателни пунктове и граничните преходи, в съответствие с решенията на Междуведомствения
съвет по въпросите на граничния контрол;
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30. участва в реализацията на социални
проекти и изпълнява дейности, определени
в Плана за действие на Националната стратегия за интегриране на ромите в България
2012 – 2020, от компетентността на министерството;
31. планира и реализира инвестиционни
проекти за техническа инфрастру кт у ра в
населените места, финансирани от републиканския бюджет.
Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 40. (1) Документите, изпратени до
министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 41. (1) Министърът, заместник-минис
трите, главният секретар и директорите на
дирекции разпределят служебните преписки,
насочени към тях, с резолюция. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител
отговорен е служителят, посочен на първо
място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 42. (1) Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други
неза коносъобразни и л и нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители на
администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството
се подават до министъра.
(3) Министърът или овластено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност
е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение се
взема най-късно два месеца след постъпването
му и се съобщава на подателя в 7-дневен срок.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено
и мотивирано и се взема най-късно в двумесечен срок от постъпването му. Решението
се съобщава на подателя в 7-дневен срок от
постановяването му, а когато с него се засягат
права или законни интереси на други лица,
то се съобщава и на тях.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

Чл. 43. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в
министерството, се определят чрез вътрешни
правила, утвърдени от главния секретар.
Чл. 44. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното админис
тративно звено, като се посочва датата.
Чл. 45. За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител
може да бъде награждаван с отличия от органа
по назначаването.
Чл. 46. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е
с променливи граници от 8,00 до 19,00 ч
със за дъл ж ително присъствие в периода
о т 10,0 0 до 16,0 0 ч и с обед на поч и вк а
30 минути между 12,00 и 14,00 ч.
(3) Приемното време на министерството
е от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните
структурни звена в министерството, както и
на определени служители, при спазване на
условията по ал. 1 и 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 13, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
Министерството на регионалното развитие –
596 щатни бройки
Политически кабинет

10

в т.ч.:
съветници, експерти и технически
сътрудници

5

Инспекторат

6

Финансови контрольори

2

дирекция „Вътрешен одит“

10

Представител в Постоянното представителство на Република България към
Европейския съюз в Брюксел

2

Главен секретар

1

Обща администрация

113

в т.ч.:
дирекция „Канцелария“

12

дирекция „Финанси“

21
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дирекция „Човешки ресурси и управление
на стопанските дейности“

26

дирекция „Правна“

19

дирекция „Сигурност“

10

дирекция „Информационни и комуникационни системи“

6

дирекция „Обществени поръчки“

9

дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“
Специализирана администрация

10
452

в т.ч.:
Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“

105

Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“

157

Главна дирекция „Управление на териториалното сътрудничество“

60

Главна дирекция „Стратегическо планиране на регионалното развитие и административно-териториално устройство“

34

дирекция „Европейска координация и
международно сътрудничество“

13

дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“

13

дирекция „Обновяване на жилищни сгради“

11

дирекция „Държавна собственост“

11

дирекция „Публично-частно партньорство
и концесии“

13

дирекция „Водоснабдяване и канализация“

18

дирек ци я „Уст ройствени планове, национална експертиза, инфраструктурни
проекти и геозащита“

17.

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на инвестиционното
проектиране
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и
числеността на персонала на Министерството
на инвестиционното проектиране, наричано
по-нататък „министерството“, и на неговите
организационни структури и административни звена.
Чл. 2. (1) Министерството е юридическо
лице на бюджетна издръжка със седалище
София.
(2) Министерството е администрация, която
подпомага министъра на инвестиционното
проектиране при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му
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и извършва дейности по административното
обслужване на гражданите и юридическите
лица.
(3) А дминистрацията осъществява своята дейност в интерес на обществото и в
съответствие с Конституцията на Република България, международните договори и
другите нормативни актове при спазване на
принципите: законност, предвидимост, публичност и прозрачност, достъпност, отговорност
и отчетност, ефективност, икономичност,
ефикасност, субординация и координация,
обективност и безпристрастност и постоянна
работа с професионалните и други организации на гражданското общество.
Г л а в а

в т о р а

П РА ВОМОЩ И Я Н А М И Н ИС Т ЪРА Н А
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ
И ФУНКЦИИ НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ К АБИНЕТ
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на инвестиционното
проектиране, наричан по-нататък „министъра“,
е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който провежда държавната политика
в областта на инвестиционното проектиране.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
международните договори и законите министърът:
1. провежда държавната политика за устройственото планиране на територията;
2. провежда държавната политика в област
та на инвестиционното проектиране;
3. провежда държавната политика в област
та на строителния контрол;
4. провежда държавната жилищна политика, както и политиката за осигуряване на
благоприятна среда за обитаване;

С Т Р.

64

ДЪРЖАВЕН

5. упражнява ръководство и контрол по
цялостната дейност във връзка с кадастъра,
геодезията и картографията;
6. упражнява правата на държавата в търговски дружества с държавно участие в капитала в областта на неговата компетентност;
7. осъществява държавната политика по
разработването на нормативни актове в областта на благоустройството, проектирането
и строителството и тяхното хармонизиране
с правото на Европейския съюз;
8. представлява Република България в
международните организации в рамките на
своята компетентност;
9. изпълнява и други функции, възложени
му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на правомощията
по ал. 1 министърът:
1. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
2. участва в работата на Министерския
съвет;
3. взаимодейства с другите държавни органи;
4. сътрудничи с юридически лица с не
стопанска цел, както и с международни организации и институции.
(3) При осъществяване на своята дейност
министърът може да създава съвети като съвещателни органи в съответствие с приоритетите
на програмата за управление на европейското
регионално развитие и благоустрояване на
Република България, както и работни групи
за изпълнение на конкретни задачи.
(4) При осъществяване на дейността си
минист ърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Чл. 6. Министърът осъществява контрол
върху дейността на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 7. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността, протокол
и информационно обслужване“.
(3) Политическият кабинет има съвещателни, информационни и аналитични функции,
в изпълнение на които:
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1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
политиката на правителството в сферата на
правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
изпълнителната власт, както и с Народното
събрание;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 8. (1) Министерството е структурирано
в дирекции и инспекторат.
(2) Общата численост на персонала в министерството е 125 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 9. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностното
разписание на министерството.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 10. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство на админис
трацията на министерството в изпълнение
на законите.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането и дейността
на администрацията, като:
1. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
3. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
4. осъществява вътрешноведомствената
организация на работа на администрацията,
за което може да издава заповеди;
5. контролира и отговаря за работата с
документите, за съхраняването им и за опазването на класифицираната информация;
6. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
7. координира и контролира дейността по
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
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8. осъществява координация и контрол в
процеса на подготовката и изпълнението на
бюджета и отговаря за законосъобразното и
целесъобразното разходване на средствата по
бюджета на министерството;
9. координира и контролира дейностите
по управление на човешките ресурси в министерството;
10. координира и контролира дейностите
в областта на информационните технологии
и системи в министерството;
11. организира дейностите по подготовката на министерството за работа във военно
време, при управление при кризи и по защита
при бедствия;
12. осъществява изрично делегираните му
от министъра с писмена заповед правомощия,
както и други дейности, възложени му от
министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 11. (1) Инспекторат ът е на пряко
подчинение на министъра и осъществява
административен контрол върху дейността
на министерството, включително върху дейността на второстепенните разпоредители с
бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът:
1. подпомага министъра по отношение на
изпълнението на задачите, произтичащи от
програмата за изпълнение на Националната
стратегия за противодействие на корупцията;
2. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки
на структури, дейности и процеси в админис
трацията;
3. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за ограничаването му;
4. съби ра и ана лизи ра информаци я и
извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна
работа на администрацията;
5. извършва анализ на ефективността на
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
6. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове
за организацията на работата от служителите
на администрацията;
7. при констатиране на нару шени я на
служебни задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация предлага образуване на дисциплинарно производство;
8. извършва проверка на сигналите срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
9. изпраща информация до Комисията за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси съгласно Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
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10. съставя актове за установяване на административни нарушения при констатирани
нарушения от страна на служителите от администрацията, когато е предвидено в закон;
11. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление;
12. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствените актове,
регламентиращи организацията на работата
и дейността на администрацията;
13. периодично, но най-малко веднъж на
6 месеца, подготвя доклад до министъра с
анализи на причините, които пораждат нарушения, и за ефективността на контрола,
както и от превенцията и противодействието
на негативните явления, корупция и конфликт
на интереси;
14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(3) В началото на всяка календарна година
инспекторатът изготвя план за дейността,
който се утвърждава от министъра. Проверките се извършват въз основа на заповед на
министъра.
(4) Инспекторатът осъществява и други
проверки по конкретни въпроси и случаи,
възложени със заповед на министъра.
Раздел ІV
Звено за защита на класифицираната
информация
Чл. 12. (1) Звеното за защита на класифицираната информация подпомага служителя по
сигурността на информацията при изпълнение
на възложените му със Закона за защита на
класифицираната информация (ЗЗКИ) задачи.
(2) Служителят по сигурността на информацията, който е на пряко подчинение на
министъра, осъществява дейността по защита
на класифицираната информация, като:
1. отговаря за защитата и контрола на достъп до класифицираната информация, информационната сигурност на автоматизираните
информационни системи и криптографската
сигурност;
2. следи за спазването на изискванията
на ЗЗКИ и други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната
информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
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5. организира и провежда обучението на
служителите в министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
6. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
7. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
8. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „Секретно“ и по-високо;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в министерството;
10. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
11. ръководи регистратури за класифицирана информация;
12. участва в изграждането и акредитацията
на автоматизирани информационни системи
или мрежи за създаване, обработка и съхраняване на класифицирана информация, като
контролира тяхната сигурност и експлоатация;
13. изпълнява други задачи, произтичащи от
нормативни актове, регламентиращи защитата
на класифицираната информация.
(3) При подпомагане на служителя по сигурността на информацията звеното за защита
на класифицираната информация:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицираната информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява
съхраняването и обмена на информация от
НАТО, Европейския съюз и друга чуждестранна класифицирана информация в областта на
международните отношения.

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

Раздел V
Финансов контрольор
Чл. 13. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовият контрольор извършва
необходимите проверки и изразява мнение за
законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на предварителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра.
Раздел VІ
Звено за вътрешен одит
Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Звеното за вътрешен одит осъществява дейността по вътрешен одит на всички
структури, програми, дейности и процеси в
министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и
на разпоредителите с бюджетни кредити от
по-ниска степен към министъра, съгласно
чл. 13 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС).
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със ЗВОПС,
Стандартите за вът решен одит, Етични я
кодекс на вътрешните одитори, Статут на
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите за
изпълнение на ангажимента, одитния подход
и техники, вида и обема на проверките;
4. дава на министъра независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от министъра;
6. проверява и оценява: съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеоб
хватността на финансовата и оперативната
информация; създадената организация по
опазване на активите и информацията; ефек-
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тивността, ефикасността и икономичността на
операциите и изпълнението на договорите и
поетите ангажименти и постигане на целите;
7. консултира министъра по негово искане
при условията на чл. 8 ЗВОПС;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките съгласно
утвърден от министъра план за действие;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит,
който се изпраща на министъра на финансите
до 28 февруари на следващата година в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. предлага на министъра план за повишаване професионалната квалификация на
вътрешните одитори и осъществява контакти
с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна
на добри практики.
Раздел VIІ
Обща администрация
Чл. 15. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Човешки ресурси, правноадминистративно обслужване и обществени
поръчки“;
3. дирекция „Връзки с обществеността,
протокол и информационно обслужване“.
Чл. 16. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. организира и ръководи ведомствената
финансова дейност, счетоводната отчетност
и вътрешния финансов контрол в министерството;
2. подпомага ръководството за правилното,
законосъобразното и ефективното използване на финансовите ресурси, за опазване на
собствеността и за предотвратяване на разхищения и злоупотреби с парични средства
и стоково-материални ценности;
3. организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
4. изготвя ежемесечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове на ми-
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нистерството, както и обобщава данните за
цялата система, които предоставя в Сметната
палата и в Министерството на финансите;
5. изготвя тримесечни и годишни оборотни
ведомости на централната администрация и
консолидирани за министерството;
6. съставя годишния финансов отчет на
администрацията и консолидирания годишен
финансов отчет на министерството;
7. изготвя годишния баланс на администрацията и консолидирания баланс на министерството;
8. осъществява за министерството текущ
финансов контрол по:
а) спазването на финансовата, бюджетната
и платежната дисциплина;
б) правилното оформяне на първични и
вторични счетоводни документи и своевременното им отразяване по счетоводните регистри;
в) редовното извършване на планови и
извънпланови инвентаризации;
г) поемането на задължения и извършването на разходи и прилагането на системата
на двойния подпис;
9. изготвя месечните ведомости за работни
заплати и извършва плащанията по тях;
10. съхранява ведомостите за заплати,
организира, анализира и изготвя типовите
образци, свързани с пенсионирането на служителите от министерството;
11. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
12. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
правила и инструкции;
13. организира и разработва на консолидирано ниво по елементи на Единната
бюджетна класификация и по политики и
програми тригодишната бюджетна прогноза,
проектобюджета и бюджета на министерството
като първостепенен разпоредител с бюджетни
кредити;
14. предлага на министъра за утвърждаване
разпределението на бюджета на министерството за съответната година по второстепенни
разпоредители с бюджетни кредити;
15. изготвя месечното разпределение на
приетия годишен бюджет по елементи на Единната бюджетна класификация и по програми;
16. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции на бюджета и
извънбюджетните сметки и фондове;
17. анализира, разпределя и утвърждава
чрез Системата за електронни бюджетни
разплащания лимита на разходите между
разпоредителите с бюджетни кредити в системата на министерството, в т.ч. за държавните
инвестиционни заеми, администрирани от
министерството;
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18. одобрява, управлява и наблюдава плащанията в Системата за електронни бюджетни
разплащания на министерството като първо
степенен разпоредител с бюджетни кредити;
19. организира, координира, обобщава и
изготвя тримесечен финансов отчет за степента на изпълнение на утвърдените политики
и програми по бюджета на министерството;
20. организира, обобщава, актуализира и
изготвя разчетите за финансиране на капиталовите разходи на министерството като
първостепенен разпоредител с бюд жетни
кредити, в т. ч. по източници на финансиране
на програмен продукт „Инвеститор“ 1.0.9;
21. организира, координира и обобщава
отчета за изпълнението на капиталовите
разходи, изготвен на прог рамен прод у к т
„Инвеститор“ 1.0.9;
22. осигурява, проверява и комплектува
необходимите документи за разплащане на
разходите за инвестиционната програма по
бюд жета на министерството и извършва
трансфери по споразумителни протоколи, осигуряващи финансиране на общински проекти;
23. изготвя отчет за заетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата
и други разходи за труд;
24. осигурява поддръжката и ремонта на
движимото и недвижимото имущество на
министерството;
25. организира, контролира и отговаря
за правилната техническа експлоатация и
поддръжка на ведомствения автотранспорт;
26. организира и осигурява почистването
и санитарно-хигиенните условия в административната сграда на министерството и в
прилежащия є външен район;
27. организира и осъществява материалнотехническото снабдяване на министерството
с машини, съоръжени я, резервни част и,
инвентар, организационна техника, консумативи, материали и обзавеждане, тяхното
стопанисване и съхранение;
28. отговаря за ведомствената охрана и
осигурява спазването на пропускателния режим в сградата на министерството;
29. организира, координира и подготвя процедури по възлагане на обществени поръчки
по т. 24 – 28 и контролира изпълнението на
сключените договори.
Чл. 17. Дирекция „Човешки ресурси, правноадминистративно обслужване и обществени
поръчки“:
1. разработва и реализира стратегии и политики за управление на човешките ресурси и за
оптимизиране на организационната структура
съвместно с останалите административни
звена в министерството;
2. участва в изготвянето на становища по
проекти на нормативни и други актове в областта на управлението на човешките ресурси;
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3. разработва прогнози и планове за човешките ресурси в министерството;
4. изготвя и актуализира длъжностното
разписание и поименното разписание на
длъжностите на министерството;
5. организира разработването и актуализирането на длъжностните характеристики на
служителите в администрацията;
6. организира дейността по набирането и
подбора на персонала, изготвя всички актове,
свързани с възникването, изменянето и прекратяването на служебните и трудовите правоотношения на служителите в съответствие с
действащото законодателство, и съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
7. организира и администрира всички дейности, свързани с управлението на човешките
ресурси в министерството;
8. въвежда и прилага системи за оценяване
на изпълнението, заплащане и израстване в
кариерата на служителите в министерството;
9. организира и контролира обучението
и развитието на персонала, като предлага и
реализира програми за обучение и професионална квалификация за служителите в
министерството;
10. извършва проучвания сред служителите
от министерството за подобряване на организационната култура и условията на труд;
11. консултира ръководителите и служителите в министерството по въпроси, свързани
с управлението на човешките ресурси;
12. осигурява процесуалното представителство на министъра и на министерството;
13. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
14. а на л изи ра с ъдебната п ра к т и к а по
прилагането на административните актове,
свързани с дейността на министерството, и
прави предложения за усъвършенстването им
или за правилното им прилагане;
15. дава становища относно правните основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения;
16. п ред п риема необход и м и т е п ра вн и
действия за събиране вземанията на министерството;
17. осъществява правна помощ на ръководството и на звената на министерството с
оглед законосъобразното осъществяване на
техните функции;
18. изготвя становища за съответствието
на проектите на нормативни актове с постиженията на европейското право;
19. подготвя становища по конституционни
дела, по които министърът е заинтересувана
страна;
20. дава становища по законосъобразността
на проекти на договори, сключвани от министерството;
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21. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
22. дава становища относно проектите на
актове, с които министърът упражнява правата
на собственост на държавата в капитала на
търговски дружества;
23. дава становища по законосъобразността
на проектите на индивидуални административни актове на министъра;
24. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
обществените поръчки, Закона за държавната
собственост, Закона за концесиите, Закона
за държавния служител, Кодекса на труда и
други, провеждани в министерството;
25. следи за законосъобразността на процедурите, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения;
26. участва със свои представители в работни групи за изработване на проекти на
закони и на подзаконови нормативни актове;
27. участва със свои представители в изработването и дава становища по законосъобразността на проекти на нормативни актове,
издавани от министъра в кръга на неговата
компетентност;
28. дава становища по проекти, отнасящи се
до международни договори за сътрудничество,
двустранни спогодби, протоколи, сравнителни анализи и отчети и други със страни,
които не са членки на Европейския съюз, и
свързани с подготовката и изпълнението на
международни програми, договори и спогодби
със страни – членки на Европейския съюз;
29. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
30. подготвя становища по правни въпроси,
поставени от граждани и юридически лица,
във връзка с дейността и функциите на министерството;
31. оказва правно съдействие на министъра при осъществяване на правомощията му
във връзка с дейността на второстепенните
разпоредители към него;
32. координира подготовката на материалите за заседанията на Министерския
съвет и на съветите към него, организира и
оформя предложенията на министерството
за включване в законодателната програма на
Министерския съвет, извършва вписвания в
Административния регистър;

ВЕСТНИК

С Т Р. 6 9

33. организира ц ялостната дейност на
приемната на министерството по административното обслужване на физическите и
юридическите лица на принципа „едно гише“,
приемането на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
предложения и сигнали съгласно Административнопроцесуалния кодекс;
34. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури за възлагане
на обществени поръчки и изготвя график за
тяхното провеждане през съответната година;
35. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
36. провежда процедурите за възлагане на
обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство,
като носи отговорност за законосъобразното
им провеждане;
37. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
своевременно необходимата информация;
38. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки през
съответната година;
39. подготвя становища по проекти на
актове във връзка с прилагането на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове;
40. подготвя и изпраща за публикуване в
нормативно установените срокове необходимата информация при възлагането на обществени
поръчки до Агенцията по обществени поръчки, до електронната страница на „Държавен
вестник“ и до Европейската комисия;
41. съхранява документацията по проведените процедури за възлагане на обществените
поръчки;
42. разработва вътрешните правила на
министерството по Закона за обществените
поръчки и подзаконовите нормативни актове
по прилагането му;
43. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
44. осъществява посредством автоматизирана информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива, организира експертиза за ценността на документите,
тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив.
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Чл. 18. Дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“:
1. планира, координира и провежда информационната политика на министерството;
2. осигурява всекидневно публичност и
прозрачност на дейността на министерството,
като организира достъпа до информацията в
съответствие с конституционните права на
гражданите;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. поддържа контактите с неправителствените организации;
5. подготвя, координира и осъществява
публичните изяви на министъра, на служители на министерството и на представители
на административните структури към него,
организира пресконференции и интервюта на
министъра, на членовете на политическия
кабинет и на водещите експерти в министерството;
6. изготвя ежедневно резюме на публикациите в пресата и в електронните медии,
обобщава данните за изпратените обяви до
средствата за масово осведомяване от министерството и неговите административни
звена, организира събирането и разпространяването на информация за международни
прояви в чужбина, свързани с дейността на
министерството;
7. поддържа и осъвременява интернет страницата на министерството, като публикува
текуща и актуална информация на български
и на английски език;
8. отговаря и осигурява своевременното
получаване на отговори на запитвания на
граждани до министъра, получени на електронния адрес на министерството;
9. работи в непрекъсната връзка и координация със Звеното за връзки с обществеността
на Министерския съвет, както и със звената
за връзки с обществеността на другите министерства;
10. съдейства за подготовката на протоколната кореспонденция на министъра и на
министерството;
11. осигурява преводите при срещите с
чужденци и извършва превод и обработка на
международната кореспонденция;
12. координира и подпомага организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари,
дискусии и кръгли маси в министерството;
13. орга низи ра, коорд и н и ра, под г о т вя
участието в международни прояви и отчита
международната дейност на министъра, на
членовете на политическия кабинет и на
служителите на министерството, подготвя и
съгласува програмите за посещение в страната
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на чуждестранни делегации и на официални
гости в министерството и осъществява цялостната организация на посещенията;
14. координира и изготвя програмата на
министъра и на представители на министерството при официални и работни посещения
в чужбина;
15. осигурява връзките на министерството
с Министерството на външните работи и с
дипломатическите и търговските представителства на Република България в чужбина
с цел осъществяване на меж ду народната
дейност и със сродни министерства от други
страни с цел сътрудничество, включително
съгласувано с Министерството на външните
работи осъществява и координира сътрудничеството с международните организации от
компетентността на министъра;
16. осигурява връзките с международни
организации, включително като организира
съвместно с Министерството на икономиката
и енергетиката подготовката и провеждането
на заседанията на смесените междуправителствени комисии за икономическо, търговско
и научно-техническо сътрудничество, чийто
председател от българска страна е министърът
или негов заместник;
17. координира организирането и осигурява
логистична подкрепа за срещите на министъра и заместник-министрите с международни
финансови и банкови институции;
18. подпомага участието на министъра и
на представители на министерството в международни прояви, инициативи, в работни
групи и комисии, свързани с международното
сътрудничество;
19. проучва и анализира общественото
мнение преди провеждането на определена
политика на министерството;
20. ежедневно получава информация от
Националния статистически институт и аналитичните звена на министерствата за секторите,
чиято политика определя министерството;
21. следи информационния поток за изнесените в страната и в чужбина статистически
данни от браншови организации и бизнес
структури;
22. обобщава информацията, която постъпва от аналитичните организации;
23. подпомага министъра и политическия
кабинет с актуална информация за състоянието на секторите, за които отговаря министерството;
24. сигнализира министъра и политическия
кабинет за тревожни вътрешни и международни индикации, свързани със сфери, пряко
рефлектиращи върху работата на министерството;
25. осъществява дейностите, свързани с
постигането на мрежова и информационна
сигурност на администрацията;

БРОЙ 70

ДЪРЖАВЕН

26. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност;
27. разработва и предлага за утвърждаване
инструкции, указания и процедури, свързани
с информационната сигурност, и следи за
тяхното изпълнение;
28. разработва и предлага иновативни
решения и архитектури за подобряване на
информационната сигурност на съответната
администрация;
29. ръководи периодичните оценк и на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури;
30. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност и управление на риска в администрацията;
31. осъществява стратегическото планиране
на дейностите по предоставяне на услуги в
областта на информационните технологии в
министерството и при необходимост координира стратегическото планиране на тези
дейности във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
32. организира планирането, изграждането,
поддържането и развитието на приложните
информационни системи на министерството
и при необходимост координира процесите по
тези дейности във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра и
осигурява съответствието им с изискванията
на електронното управление и нормативните
актове;
33. координира дейностите в министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра по реализиране на електронното управление и осигурява взаимодействието на информационните
системи на министерството с аналогичните
системи, функциониращи в други държавни
и общински органи и институции;
34. организира дейностите по привеждане
на услугите в областта на информационните
технологии на министерството в съответствие
със световните стандарти и изискванията на
Европейския съюз;
35. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
36. планира и осигурява администрирането,
поддръжката и развитието на инфраструктурата на информационните технологии в
министерството и локалните машини и в
изнесените звена на министерството;
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37. планира, организира и осъществява
мат ериа л но - т ех н и ческо т о снабд я ва не на
министерството с ИКТ оборудване, софтуер,
неговата поддръжка и доставката на интернет;
38. организира, ръководи и контролира
дейностите, свързани с придобиването, използването, подновяването и прекратяването
на удостоверенията за универсален и квалифициран електронен подпис на служителите
на министерството;
39. администрира информационната система за документооборота в министерството;
40. планира и организира развитието,
поддръжката и ремонта на комуникационната и телефонната инсталация в сградата на
министерството.
Раздел VIIІ
Специализирана администрация
Чл. 19. Специализираната администрация
е организирана във:
1. дирекция „Устройствено планиране на
територията“;
2. дирекция „Правила и норми за проектиране и строителство“;
3. дирекция „Инвестиционно проектиране“;
4. дирекция „Благоустройство“;
5. дирекция „Жилищна политика и среда
за обитаване“;
6. дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти“.
Чл. 20. Дирекция „Устройствено планиране
на територията“:
1. подпомага министъра в изпълнение на
правомощията му по провеждане на държавната политика по устройствено планиране на
територията;
2. извършва мониторинг по прилагането на нормативните актове в областта на
устройственото планиране на територията,
прави предложения и разработва проекти на
нормативни актове в тази област;
3. разработва методически указания, които се публикуват на интернет страницата на
министерството, по въпроси, свързани с противоречиво прилагане на нормативната уредба
от органите на държавната и местната власт;
4. оказва методическа помощ и при необходимост участва с експерти в дейността на
експертни съвети по устройство на територията
към общинските и областните администрации;
5. изготвя становища и съгласува проекти
на концепции и схеми за пространствено
развитие, на устройствени планове и техни
изменения съобразно законовата компетентност на министерството;
6. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до устройственото планиране
на територията;
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7. подпомага министъра при възлагане
изработването на общи устройствени планове
и подробни устройствени планове;
8. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с
изработването, одобряването и прилагането
на общи и подробни устройствени планове
от компетентността на министъра;
9. участва в български и международни
органи и организации по устройствено планиране на територията, осигуряващи дейността
по хармонизиране на нормативните актове с
европейските норми и стандарти;
10. организира и осигурява дейността на
Националния експертен съвет по инвестиционно проектиране (НЕСИП) за разглеждане
на проекти на общи и подробни устройствени
планове;
11. подготвя актовете на министъра за допускане изработването, възлагане, приемане
и одобряване на устройствени планове съоб
разно компетентността му по действащото
законодателство;
12. разработва правила за одобряването
на комплексни проекти за инвестиционна
инициатива.
Чл. 21. Дирекция „Правила и норми за
проектиране и строителство“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика по разработването на нормативни актове (издавани самостоятелно или съвместно с други компетентни
министри) в областта на проектирането, изпълнението, експлоатацията и разрушаването на
строежите и тяхното хармонизиране с правото
на Европейския съюз с оглед създаване на
условия за изграждането на безопасни, енергоефективни и достъпни строежи с устойчиво
използване на природните ресурси;
2. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по оценяване съответствието на строителните продукти съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския
парламент и на Съвета от 9 март 2011 г. за
определяне на хармонизирани условия за предлагането на пазара на строителни продукти
и за отмяна на Директива 89/106/ЕИО на
Съвета (OB, L 88 от 4.4.2011 г.) – Регламент
(ЕС) № 305/2011 и прилагането на национална система за оценяване на съответствието,
оценяване и проверка на постоянството на
експлоатационните показатели на ст роителните продукти, включително за които
все още няма хармонизирани технически
спецификации;
3. орга н изи ра и р ъковод и ц я лос т ната
дейност по прилагането на Регламент (ЕС)
№ 305/2011;
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4. организира и ръководи разработването
на техническите нормативни актове по т. 1,
извършва мониторинг и анализ по прилагането
им и определя нови изисквания по отношение
на безопасността на строежите, на здравето,
дълготрайността, икономията на енергия,
опазването на околната среда и аспектите
от икономически и обществен интерес, като
се отчитат съществените характеристики на
строителните продукти, и координира взаимната им съгласуваност с цялостната дейност
в областта на инвестиционното проектиране
и строителство;
5. координира предоставянето на проектите
на технически нормативни актове на министерството за нотифициране пред Европейската
комисия;
6. изпълнява функциите на орган, отговорен
за уведомяване и провеждане на необходимите
процедури за оценка и нотифициране пред
Европейската комисия и държавите – членки
на Европейския съюз, на органи, оправомощени да изпълняват задачи като трети страни
в процеса на оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти в съответствие с
Регламент (ЕС) № 305/2011;
7. изпълнява функциите на звено за контакт относно продукти в строителството в
съответствие с изискванията на Регламент
(ЕС) № 305/2011 и Регламент (ЕО) № 764/2008
на Европейския парламент и на Съвета от
9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои
национални технически правила за продукти,
законно предлагани на пазара в други държави
членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/
ЕО (OB, L 218 от 13.8.2008 г.), предоставящо
информация относно националните изисквания, приложими за предвидената употреба на
всеки строителен продукт;
8. определя национални нива на безопасност
на сградите и съоръженията и технически класове на строителните продукти по отношение
на носимоспособността, огнеустойчивостта,
дълготрайността и други, на конструкциите
на строежите за прилагането на европейските кодове за проектиране на строителни
конструкции;
9. осигурява ръководство на научноизследователската дейност, необходима за изработване
на националните разпоредби за въвеждане и
прилагане на европейските стандарти и норми;
10. представлява министерството и участва
в национални органи по акредитация, метрология и стандартизация, участва в работни
групи по европейска интеграция и в технически
комитети по стандартизация към Българския
институт за стандартизация и изработва ста-
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новища по проекти на европейски стандарти
с оглед прилагането им чрез подзаконови
нормативни актове;
11. организира и разработва механизми
и правила за прилагане на Регламент (ЕС)
№ 305/2011: процедури за оценка, контрол
и нотифициране на органи, правила за определяне на национални изисквания за експлоатационните показатели на строителните
продукти и механизми за предоставяне на
тази информация;
12. организира и осъществява общо ръководство на лицата за оценяване на съответствието,
на органите за оценяване и проверка на пос
тоянството на експлоатационните показатели
на строителните продукти и на органите за
техническо оценяване и упражнява постоянен
контрол върху дейността им;
13. организира, координира и ръководи
дейността за определяне на национални изиск
вания към експлоатационните показатели на
строителните продукти, за деклариране на
нива, класове или гранични нива във връзка
с предвидената им употреба;
14. предоставя информация за националните
изисквания към експлоатационните показатели на строителните продукти във връзка с
тяхната предвидена употреба;
15. представлява министерството в Пос
тоянния комитет по строителство съгласно
Регламент (ЕС) № 305/2011, изработва и съгласува позиции на Република България по
обсъжданите въпроси, изработва становища по
обсъжданите решения, мандати и стандарти;
16. участва в работна група „Техническа
хармонизация“ към Съвета на Европа и изготвя национални позиции по проекти на
европейски актове, свързани с прилагането на
Регламент (ЕС) № 305/2011; участва и изготвя информация и становища в AdCo групата
по прилагане на Регламент (ЕС) № 305/2011
относно надзора на пазара на строителните
продукти;
17. изработва становища по нормативни
актове на други ведомства и за прилагане на
нормативните актове от компетентността на
министерството, оказва методическо ръководство за прилагане на нормативната уредба и
за популяризирането є;
18. проучва и изготвя отговори на предложения, запитвания и писма на физически
и юридически лица по въпроси, свързани с
прилагането на нормативната уредба;
19. извършва правна, техническа и стилова
редакция преди обнародването на нормативните актове в „Държавен вестник“.
Чл. 22. Дирекция „Инвестиционно проектиране“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика в областта на
инвестиционното проектиране, координира-
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нето на дейността на централните и териториалните органи на изпълнителната власт,
на органите на местното самоуправление и
местната администрация и методическото
ръководство върху цялостната дейност по
инвестиционно проектиране;
2. извършва наблюдение и анализ на дейностите по прилагането на нормативните
актове в областта на инвестиционното проектиране, прави предложения и съвместно с
компетентните дирекции на министерството
и други администрации разработва проекти
на нормативни актове, уреждащи процеса на
инвестиционното проектиране;
3. разработва методически указания, които се публикуват на интернет страницата
на министерството, по въпроси, свързани с
прилагане на нормативната уредба в областта
на инвестиционното проектиране;
4. оказва методическа помощ и чрез упълномощени експерти участва в разглеждането
на инвестиционни проекти от експертните
съвети към общинските и областните администрации;
5. изготвя становища по проекти на нормативни актове на други държавни органи,
отнасящи се до инвестиционното проектиране;
6. подпомага министъра при възлагане
изработването, съгласуването и одобряването
на предпроектни проучвания, задания за проектиране и инвестиционни проекти съгласно
законовата му компетентност;
7. подпомага министъра при издаване на
разрешения за строеж съобразно законовата
му компетентност;
8. проучва и изготвя отговори на предложения, жалби и сигнали на физически и
юридически лица по въпроси, свързани с
инвестиционното проектиране, ст роителството, строителния контрол и въвеждането
в експлоатация на готовите строежи;
9. участва в български и международни
органи и организации по инвестиционно
п роек т и ра не, осиг у рява щ и дейнос т та по
хармонизиране на нормативните актове с
европейските норми и стандарти;
10. организира и осигурява дейността на
НЕСИП за разглеждане на предпроектни
проучвания, задания за проектиране и инвестиционни проекти;
11. подпомага министъра при регистриране
и издаване на удостоверения за въвеждане в
експлоатация на завършени строежи съгласно
правомощията му и води регистър на издадените удостоверения;
12. води регистър на техническите паспорти
на завършените строежи, за които разрешението за строеж е издадено от министъра;
13. организира, поддържа и осиг у рява
ползването на архива на НЕСИП.
Чл. 23. Дирекция „Благоустройство“:
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1. предлага план за възлагане на обществени
поръчки, свързани с дейността на дирекцията;
2. съдейства на общините за благоустрояване на населените места чрез подготовка
на инвестиционни проекти, финансирани със
средства от държавния бюджет и от други
финансови източници;
3. съдейства на общините, като участва
в подготовката и реализацията на инвестиционни проекти в областта на инженерната
инфраструктура, финансирани със средства
от държавния бюджет;
4. участва в подготовката и реализацията
на програми за благоустрояване на територията и на социални проекти, финансирани
със средства от международни финансови
институции;
5. участва при разработването на нормативни и други административни актове, свързани
с нейната дейност.
Чл. 24. Дирекция „Жилищна политика и
среда на обитаване“:
1. подпомага министъра при разработването и провеждането на държавната жилищна
политика;
2. подготвя проекти на стратегии, концепции, национални програми и планове за
действие за развитието на жилищния сектор;
3. разработ ва проек т и на нормат ивни
актове, свързани с жилищната политика, и
участва в комисии и работни групи по въпроси
на жилищната политика;
4. разработва образци на документи, предвидени в нормативните актове, свързани с
жилищната политика;
5. предлага мерки за подобряване състоянието на съществуващия жилищен фонд и
за усъвършенстване на управлението и поддържането му;
6. организира провеждането на научни и
приложни изследвания, свързани с жилищната
политика и жилищния сектор;
7. проучва, анализира и изготвя отговори
на запитвания и предложения, свързани с
жилищната политика;
8. организира провеждането на информационно-образователни кампании сред гражданите и общинските и районните админис
трации за реализиране основните цели на
националната жилищна политика.
Чл. 25. Дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните
проекти“:
1. изготвя анализ и програма за инвестициите, необходими за развитието на секторите
от компетентност на министерството;
2. анализира и изготвя предложения за
източниците на финансиране;
3. подготвя и управлява проекти, финансирани от европейските фондове и други
източници;
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4. разработва и реализира проекти за изграждане и укрепване на административния
капацитет на министерството;
5. осъществява и координира съвместни
програми и проекти с други ведомства и юридически лица с нестопанска цел в секторите
от компетентност на министерството;
6. участва в работни групи и осъществява
координация при създаването на публичночастни партньорства;
7. участва в организирането и провеждането на тръжни процедури по управляваните
проекти в съответствие с изискванията на
българското законодателство, Европейската
комисия и международните финансови институции;
8. участва в изпълнението, наблюдението
и контрола на проектите, финансирани от
европейските фондове;
9. изготвя доклади за напредъка на проектите, изпълнявани от министерството, пред
съответните европейски и национални органи;
10. периодично въвежда данни в електронната система за управление и информация
относно напредъка по проектите, финансирани
от Европейската комисия и от международните
финансови институции;
11. осъществява финансово управление и
счетоводно отчитане на проектите;
12. изготвя необходимите документи за
съответните звена в Министерството на финансите във връзка с проектите, финансирани
от Европейския съюз и от международните
финансови институции, управлявани от дирекцията;
13. осигурява условия за независими проверки и финансов контрол от компетентните
национални и международни органи;
14. организира и координира дейностите,
свързани с осигуряване на публичност и проз
рачност, относно получените от Европейския
съюз и международни финансови институции
средства по проектите, управлявани от дирекцията.
Раздел ІХ
Организация на работата в министерството
Чл. 26. (1) Документите, изпратени до
министерството от държавни органи, юридически или физически лица, се завеждат в
регистратурата във входящ регистър.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
служебна преписка.
Чл. 27. (1) Министърът, заместник-минис
трите, главният секретар и директорите на
дирекции разпределят служебните преписки,
насочени към тях, с резолюция. Резолюцията
съдържа указания, срок за изработване, дата
и подпис.
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(2) Ръководителите на административните
звена възлагат с резолюция изработването на
служебните преписки на определен служител.
При възлагане на повече от един служител
отговорен е служителят, посочен на първо
място в резолюцията.
(3) Служебните преписки се разпределят
за работа веднага след постъпването им в
министерството.
Чл. 28. (1) Предложения за усъвършенстване
на организацията и дейността на министерството и за решаване на въпроси от неговата
компетентност се подават до министъра.
(2) Сигнали за злоупотреби с власт, корупция, лошо управление, както и за други
неза коносъобразни и л и нецелесъобразни
действия или бездействия на ръководители на
администрации в системата на министерството, както и на служители от министерството
се подават до министъра.
(3) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице възлага с писмена резолюция изясняването на случая на звеното и/или
длъжностното лице, от чиято компетентност
е поставеният въпрос.
(4) Решението по направено предложение
по ал. 1 се взема най-късно два месеца след
постъпването му и се съобщава на подателя
в 7-дневен срок от вземането му.
(5) Решението по подаден сигнал е писмено и мотивирано и се взема най-късно в д ву ме с ечен с р ок о т по с т ъп ва не т о
му. Решението се съобщава на подателя в
7-дневен срок от постановяването му, а когато
с него се засягат права или законни интереси
на други лица, то се съобщава и на тях.
Чл. 29. Редът и организацията на административното обслужване, осъществявано в
министерството, се определят чрез вътрешни
правила, утвърдени от главния секретар.
Чл. 30. Изходящите от министерството
документи се съставят в два екземпляра.
Вторият екземпляр съдържа инициалите и
подписа на служителя, изготвил документа,
и на ръководителя на съответното админис
тративно звено, като се посочва датата.
Чл. 31. За образцово изпълнение на служебните си задължения държавният служител
може да бъде награждаван с отличия от органа
по назначаването.
Чл. 32. (1) Работното време на служителите в министерството при 5-дневна работна
седмица е 8 часа дневно и 40 часа седмично.
(2) Работното време на служителите е с
променливи граници от 8,00 до 19,00 ч със
задължително присъствие в периода от 10,00
до 16,00 ч и с обедна почивка 30 минути между
12,00 и 14,00 ч.
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(3) Приемното време на министерството
е от 9,00 до 17,30 ч.
(4) Министърът ежегодно определя разпределението на работното време на отделните
структурни звена в министерството, както и
на определени служители, при спазване на
условията по ал. 1 и 2.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
Приложение
към чл. 8, ал. 3
Численост на персонала в Министерството
на инвестиционното проектиране –
125 щатни бройки
Политически кабинет

6

в т. ч.:
съветници, експерти и технически сътрудници

2

Инспекторат

3

Главен секретар

1

Звено „Защита на класифицираната
информация“

2

Звено „Вътрешен одит“
в т.ч. ръководител на звеното

4

Финансов контрольор

1

Обща администрация

33

в т. ч.:
дирекция „Финанси и управление на собствеността“
12
дирекция „Човешки ресурси, правно-административно обслужване и обществени
поръчки“
12
дирекция „Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужване“
Специализирана администрация

9
75

в т. ч.:
ди рек ц и я „Уст ройст вено п лани ране на
територията“
13
дирекция „Правила и норми за проектиране
и строителство“
13
дирекция „Инвестиционно проектиране“

13

дирекция „Благоустройство“

11

дирекция „Жилищна политика и среда за
обитаване“
12
дирекция „Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проекти“ 13.
6194

С Т Р.

76

ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
СПОРАЗУМЕНИЕ

за изменение и допълнение на Споразумението за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма „Укрепване на националната
програма по туберкулоза в България“ между Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария и Министерството
на здравеопазването на Република България
(Ратифицирано със закон, приет от 42-то Народно събрание на 10 юли 2013 г. – ДВ, бр. 65
от 2013 г. Влиза временно в сила от датата на
подписването му – 23 януари 2013 г.)
1. Държава: Република България
2. Главен получател – име и адрес:
Министерство на здравеопазването, Правителство на Република България
Пл. „Света Неделя“ № 5, София 1000, България
3. Име на Програмата:
Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България
4. Номер на Безвъзмездната 4A. Номер на изпомощ:
менението: 5
BUL-809-G03-Т
(Изменение за
Фаза 2)
5. Начална дата 6. Крайна дата
на Фаза 1:
на Фаза 1:
1 март 2010 г.
29 февруари
2012 г.

7. К р а й н а
дата на Фаза
2:
28 февруари
2015 г.

7A. Крайна дата
за изп ъ л нен ие
на предварителното условие:
не е приложимо

7 В. К р а й н а
дата за изпълнение на
предварителното условие:
не е приложимо

7Б. Крайна дата
за изпълнение
на предварителното условие: не
е приложимо

8. Средства от безвъзмездната помощ:
до сумата от 6 659 184 (шест милиона шестстотин петдесет и девет хиляди сто осемдесет
и четири) евро.
Средствата от безвъзмездната помощ, както
е показано по-горе, ще бъдат предоставяни
от Глобалния фонд на Главния получател на
разсрочени плащани я, както е посочено в
раздел F на Анекс А на настоящото Споразумение, което включва: Първи ангажимент от
3 134 547 (три милиона сто тридесет и четири
хиляди петстотин четиридесет и седем) евро,
Втори ангажимент от 1 812 445 (един милион
осемстотин и дванадесет хиляди четиристотин
четиридесет и пет) евро и Трети ангажимент
от 1 712 192 (един милион седемстотин и дванадесет хиляди сто деветдесет и две) евро.
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9. Обхват на Програмата: туберкулоза
10. Информация за банковата сметка на Главния получател, по която ще бъдат превеждани
средствата от безвъзмездната помощ:
Титуляр на банковата сметка: Министерство
на здравеопазването
Име на сметката: Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България
Номер на сметката: BG25 BNBG 9661 3400
1293 42
Име на банката: Българска национална банка
Адрес на банката: Пл. „Княз Александър І“
№ 1, София 1000, България
Банков SWIFT код: BNBGBGSF
Банков код: не е приложимо
Указания за реда на плащанията: кореспондентската сметка на БНБ в TARGET 2
е IBAN:BG83 BNBG 9661 1100 0661 41
SWIFT код: BNBGBGSF
11. Фискалната година на Главния получател
е от 1 януари до 31 декември.
12. Местен представител на Фонда („МПФ“):
KPMG
Адрес: Бул. „България“ № 45А, София 1404,
България
Телефон: + 359 2 9697 300
Факс: + 359 2 9805 340
На вниманието на: г-жа Ива Тодорова
Адрес на електронна поща: iva.todorova@kpmg.bg
13. Име/адрес за уведомления до Главния получател:
Д-р Тонка Върлева
Дирек тор на Прог рами,
финансирани от Глобалния фонд за борба срещу
СПИН, туберкулоза и малария,
Министерство на здраве
опазването,
Правителство на Република България,
Бул. „Янко Сакъзов“ № 26,
С о фи я 150 4, Реп у б л и к а
България
Тел./Факс: + 359 2 9461 482
Адрес на електронна поща:
tvarleva@mh.government.bg
tvarleva@gmail.com

14. И ме/а д р е с за
у ведомлени я до
Глобалния фонд:
Никола Канто
Регионален менид ж ър за Из т оч на
Европа и Централна Азия
Глобален фонд
за борба срещу
СПИН, туберкулоза
и малария
Адрес: ул. „Шмен
дьо Бландоне“ № 8
1214 Верние, Женева, Швейцария
Тел.: +41 58 791 1700;
Фа кс: +41 58 791
1701

Това Споразумение се състои от три страници
на тази заглавна част и следното: Изложение,
Общи условия, Анекс А – Описание на изпълнението на Програмата и приложения към тях
(включително Рамка с индикатори и Обобщен
бюджет)

15. Подписано от страна на Главния получател от неговия упълномощен представител
Дата: _____________
Подпис: _____________
Десислава Атанасова
Министър на здравеопазването, Правителство на Република България
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16. Подписано от страна на Глобалния фонд
от неговия упълномощен представител
Дата: _____________
Подпис: _____________
Марк Елдън-Едингтон
Ръководител на департамент „Управление
на програми“
ИЗЛОЖЕНИЕ:
(а) Глобалният фонд сключи Споразумение за предоставяне на безвъзмездна помощ
по Програма с Главния получател в сила от
24 ноември 2009 г. за безвъзмездна помощ с
номер, посочен в графа 4 на заглавната част
на настоящото изменено и допълнено Споразумение по Програмата (както е описано
по-долу) („Първоначалното Споразумение“);
(б) В съответствие с Член 30 и 31 на Общите
условия на Първоначалното Споразумение,
Първоначалното Споразумение бе изменено
чрез писма за изпълнението от 16 февруари
2010 г., 14 февруари 2011 г., 1 март 2012 г. и
11 май 2012 г.;
(в) Член 10 „в“ от Общите условия на
Първоначалното Споразумение гласи, че „Глобалният фонд няма да оторизира отпускането
на средства от безвъзмездната помощ след
крайната дата на Фаза 1, освен ако страните
не изменят това Споразумение, така че да отразява одобрение за Фаза 2 (както е описано
в Член 3(б) на това Споразумение;
(г) Глобалният фонд дава одобрение за
Фаза 2. Съответно, предмет на определени условия, Глобалният фонд желае: (i) да
увеличи сумата на безвъзмездната помощ,
предвидена в Първоначалното Споразумение;
и (ii) да продължи отпускането на средства
от безвъзмездната помощ до „Крайната дата
на Фаза 2“, посочена в графа 7 на заглавната
част на настоящото изменено и допълнено
Споразумение; и
(д) Глобалният фонд и Главният получател желаят: (i) да заменят Общите условия
на Първоначалното Споразумение с Общите
условия, представени по-долу; (ii) да заменят
Анекс А на Първоначалното Споразумение
с преработен Анекс А, приложен към настоящото изменено и допълнено Споразумение;
и (iii) да приложат документите, озаглавени
„Рамка с индикатори за години 3, 4 и 5:
Индикатори, целеви стойности и обхванати
периоди“ и „Обобщен бюджет за години 3, 4
и 5“, приложени към Анекс А на настоящото
изменено и допълнено Споразумение.
С НАСТОЯЩОТО в изпълнение на така
формулираните общи договорености и с намерението за правнообвързващи взаимоотношения Страните се споразумяха да изменят
и потвърдят условията на Първоначалното
споразумение, както следва:
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ОБЩИ УСЛОВИЯ
Член 1. Цел на Споразумението
Това Споразумение се ск лючва меж ду
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария – фондация, учредена по
законите на Швейцария („Глобалният фонд“)
и Главния получател, посочен в графа 2 от
заглавната част на това Споразумение. Това
Споразумение определя условията, при които
Глобалният фонд финансира Главния получател за изпълнение на Програмата, чието име
е изложено в графа 3 на заглавната част на
Споразумението („Програмата“) за държавата,
която е посочена в графа 1 на заглавната част
на Споразумението („Държава-домакин“).
Член 2. Изпълнение на Програмата
(а) Описание и цели на Програмата. Главният получател изпълнява Програмата, както
е описано в „Описание на изпълнението на
Програмата“, включено като Анекс A на това
Споразумение. Рамката/ите с индикатори,
която е приложение към Анекс А, определя
основните цели на Програмата, ключовите
индикатори, планираните резултати и отчетните периоди на Програмата. Освен ако не е
посочено друго, целевите стойности, определени в Рамката с индикатори, която е приложение към Анекс А на това Споразумение, са
с натрупване и не включват изходните данни.
(б) Бюджет на Програмата. Обобщеният
бюджет (бюджети), който е приложен към
Анекс A на това Споразумение, определя
одобрените разходи за срока на Програмата.
Главният получател изпълнява Програмата в
съответствие с Обобщения бюджет. Промени
в бюджета се извършват единствено на основание на писмени указания, предоставени от
Глобалния фонд или по друг начин, писмено
разрешен от Глобалния фонд.
Член 3. Срок на Програмата
(а) Фаза 1. Главният получател приема,
че считано от датата на влизане в сила на
това Споразумение (упомената в член 38 подолу) Глобалният фонд е поел ангажимент за
предоставяне на средства, предназначени за
Програмата, съгласно това Споразумение за
период от 24 месеца, който започва да тече от
Началната дата на Фаза 1 (посочена в графа
5 от заглавната част на това Споразумение)
и завършва на Крайната дата на Фаза 1 (посочена в графа 6 от заглавната част на това
Споразумение) (по-долу наричан „Срок на
Програмата“).
(б) Фаза 2. Глобалният фонд има право да
реши по свое усмотрение да удължи Срока на
Програмата след Крайната дата на Фаза 1 и
да отдели средства за Фаза 2 на Програмата
(„Одобрение на Фаза 2“). Ако Глобалният
фонд издаде Одобрение на Фаза 2, Страните
подписват изменение на това Споразумение,
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като „Срокът на Програмата“ автоматично
се удължава до крайната дата на Фаза 2 (посочена в графа 7 на заглавната част на това
Споразумение) или друга дата, определена от
Глобалния фонд в издаденото от него Одобрение за Фаза 2.
(в) Отпуснати средства, счетени за получени. Начална дата на Фаза 1, Крайна дата на
Фаза 1 и Крайна дата на Фаза 2 се определят от датата, на която Главният получател
получи първия транш Средства от безвъзмездната помощ по това Споразумение, или
посредством допълнителна спогодба между
заинтересованите страни. За тази цел се смята, че Главният получател е получил първия
транш средства седем календарни дни, след
като Попечителят на Глобалния фонд пусне
чрез банков превод този първи транш средства
по банковата сметка на Главния получател
(„Дата, на която средствата се смятат получени“). Ако Датата, на която средствата се
смятат получени, е между първия и четиринадесетия ден от месеца, Началната дата на
Фаза 1 е първият ден от същия месец. Ако
Датата, на която средствата се считат получени, е след четиринадесетия ден от месеца,
Началната дата на Фаза 1 е първият ден от
следващия месец.
(г) Уведомление. След Датата, на която
средствата се смятат получени, Глобалният
фонд изпраща уведомление до Главния получател относно Началната дата на Фаза 1,
Крайната дата на Фаза 1 и Крайна дата на
Фаза 2, като заглавната част на настоящото
Споразумение съответно се актуализира.
Член 4. Средства от безвъзмездната помощ
С това Споразумение Глобалният фонд
предоставя на Главния получател безвъзмездна
помощ, която не надвишава безвъзмездната
помощ, посочена в графа 8 на заглавната
част на Споразумението („Безвъзмездната
помощ“), с която Главният получател може
да разполага съгласно условията на това Споразумение. Главният получател има право да
използва средства от безвъзмездната помощ
единствено за дейности по Програмата, които
се провеждат по време на срока на Програмата, или по друг начин, с който Глобалният
фонд писмено се е съгласил.
Член 5. Представяне и гаранции на Главния получател
Главният получател представя и гарантира
пред Глобалния фонд следното, считано от
датата на влизане в сила на това Споразумение:
(а) Правосубектност. Главният получател
е юридическо лице, действително съществуващо по законите на юрисдикцията, в която
е създадено.
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(б) Изпълняемост. Това Споразумение е
надлежно сключено и предоставено от Главния получател и изпълняемо срещу Главния
получател съобразно условията по Споразумението.
(в) Необходими правомощия. Главният
получател разполага с всички необходими
правомощия, власт и правоспособност да:
(i) притежава свои активи; (ii) провежда дейности по Програмата; и (iii) да сключи това
Споразумение.
(г) Законосъобразност. Дейностите на Главния получател се провеждат съгласно законите
на Държавата-домакин и друго приложимо
законодателство, включително, но не само, законодателство за интелектуалната собственост.
Освен това, Главният получател е запознат
със съществуването на закони, забраняващи
предоставянето на ресурси и помощ на лица
и организации, свързани с тероризма, и че
Европейският съюз, Правителството на САЩ и
Съветът за сигурност на ООН са публикували
списъци на лица и организации, за които се
смята, че са свързани с тероризма.
(д) Отсъствие на съдебни претенции. Не
съществуват съдебни претенции, разследвания или текущи, предстоящи или обявени
процедури срещу Главния получател, които,
ако решението по тях е неблагоприятно, биха
имали съществено отрицателно въздействие
върху капацитета на Главния получател да
изпълнява Програмата.
(е) Допълнителност на средствата. Безвъзмездната помощ представлява допълнение към
ресурсите, които Държавата-домакин получава
от външни и национални източници за борба
срещу заболяванията, посочени в графа 9 от
заглавната част на това Споразумение, или,
ако това е неприложимо, разходи за здраве
опазване (ако в графа 9 е упоменато Укрепване
на системите на здравеопазване).
(ж) Отсъствие на двойно финансиране.
Планираните резултати по Програмата са
възможни чрез допълнителното финансиране,
предоставено от Глобалния фонд по силата
на това Споразумение. Главният получател
не получава финансиране от друг източник,
което дублира финансирането, предоставено
по силата на това Споразумение.
Член 6. Договорености, потвърдени от
Главния получател
Главният получател се споразумява и договаря с Глобалния фонд следното за Срока
на Програмата:
(а) Пълномощия. Лицето, което подписва
документите, отнасящи се до това Споразумение (включително всички изменения и
допълнения към Споразумението), разполага,
към датата на такова подписване, с правомощията да подписва същите документи.
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(б) Уведомление за съществени събития.
Главният получател незабавно предоставя
писмени уведомления до Глобалния фонд
относно всички съдебни искове, разследвания
или процедури, които, ако решението по тях
е неблагоприятно, биха могли да доведат до
съществен отрицателен ефект върху способността на Главния получател или Подполучател (както е описано в Член 14 на това
Споразумение) да изпълнява Програмата или
други свои задължения по силата на това
Споразумение.
(в) Извършване на дейност. Главният получател се задължава, като гарантира същото
за всеки подполучател, да извърши всичко
необходимо да запази, поднови и запази валидни и действащи своята правосубектност
и своите права, лицензии и разрешителни,
които могат да са необходими за изпълнението на дейности по Програмата, за които
те отговарят.
(г) Законосъобразност. Главният получател се задължава, като гарантира същото
за всеки подполучател, да спазва законите
на Държавата-домакин и всяко друго приложимо законодателство, включително, но не
само, законодателство за интелектуалната
собственост, при изпълнението на дейности
по Програмата.
(д) Допълнителност на средствата. Главният получател предприема всички възможни
действия да осигури валидността на декларираното от Член 5(е) на това Споразумение
през целия Срок на Програмата.
(е) Уведомление за допълни телно финансиране. Главният получател предоставя
писмено уведомление на Глобалния фонд
относно всяко допълнително финансиране,
получено от Главния получател, което може
да изисква промяна в Програмата с цел изпълнение на задълженията по Член 5(ж) на
това Споразумение.
Член 7. Национален координационен комитет
(а) НКК. Страните приемат, че Национални ят координационен комитет (НК К)
координира подаването на проек ти пред
Глоба л н и я фон д о т Държ а вата-дома к и н,
включително искания за продължаване на
финансирането след Крайната дата на Фаза 1
(„Искане за продължаване на финансиране“)
и следи изпълнението както на дейностите по
Програмата по това Споразумение, така и по
други програми, финансирани от Глобалния
фонд в Държавата-домакин, ако има такива.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи с НКК и Глобалния фонд за
изпълнение целта на това Споразумение.
Главният получател е на разположение за
редовни срещи с НКК за обсъждане на планове, споделяне на информация и съобщения
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по въпроси, свързани с Програмата. Главният
получател предоставя на НКК, при поискване от страна на НКК, копие от доклади и
информация от съществена важност за Програмата с информативна цел. Това може да
включва, но не само, Искания за отпускане
на средства, документи, предоставени за изпълнение на предварително условие, писма
по изпълнението, както и всички изменения
по това Споразумение. Освен това Главният
получател оказва съдействие на НКК при
подготовката на Искане за продължаване на
финансиране. Главният получател разбира, че
Глобалният фонд има право, по свое собствено
усмотрение, да споделя информация относно
Програмата с НКК.
Член 8. Местен представител на фонда
(а) МПФ. Глобалният фонд е наел Местен
представител на фонда („МПФ“), упоменат в
графа 12 от заглавната част на това Споразумение, да изпълнява определени функции
от името на Глобалния фонд, включително:
i.
оценка на капацитета на Главния получател да изпълнява Програмата и да
управлява Средствата от безвъзмездната
помощ; и
ii. проверка на напредъка на Главния получател към изпълнение на целите на
Програмата, разходването на Средствата
от безвъзмездната помощ и спазването
на сроковете и условията по Споразумението.
(б) Сътрудничество. Главният получател
сътрудничи и ще осигури подполучателите да
сътрудничат напълно с МПФ, за да се даде
възможност на МПФ да изпълнява своите
функции. За тази цел Главният получател се
задължава, наред с друго:
i.
да предава на Глобалния фонд чрез
Местния представител на фонда всички отчети, искания за предоставяне на
средства и друга изисквана по Споразумението информация;
ii. да предава на Местния представител
на фонда копия от всички одиторски
доклади;
iii. да позволява на МПФ да провеж да
специални непланирани предварително
посещения на обекти по време и място,
определени от МПФ;
iv. да позволява на МПФ да прави преглед
на Счетоводните книги и документацията по Програмата (както е описано в
член 13 на това Споразумение) по време
и място, определени от МПФ;
v. да позволява на МПФ да интервюира
неговия персонал и персонала на подполучателите;
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vi. да си сътрудничи с Местния представител
на фонда за определяне на нуждата от
допълнително обучение и изграждане
на капацитет, които могат да бъдат
необходими на Главния получател и
Подпол у чатели те за изп ъ лнение на
Програмата; и
vii. да си сътрудничи с МПФ по други начини, които Глобалният фонд може да
конкретизира.
(в) Представител на МПФ. За целите на
настоящото Споразумение главен представител на Местния представител на фонда ще
бъде лицето, назовано и действащо на длъжността, определена в графа 12 от заглавната
част на Споразумението. Глобалният фонд
може единствено по своя преценка да реши
да смени МПФ или да определи алтернативен
основен представител на МПФ, като надлежно
информира Главния получател в този смисъл.
Член 9. Управление на средствата от безвъзмездната помощ
(а) Усвояване на средствата. Главният получател осигурява всички средства от безвъзмездната помощ да бъдат разумно управлявани
и предприема всички необходими действия да
осигури средствата от безвъзмездната помощ
да се използват единствено за целите на Програмата и съгласно условията в това Споразумение. Съответно Главният получател полага
необходими усилия да осигури средствата от
безвъзмездната помощ да не се използват от
него или който и да е подполучател за подкрепа
или промоция на насилие, за подпомагане на
терористи или свързани с тероризма дейности,
за извършване на дейности, свързани с пране
на пари, или за финансиране на организации,
за които се знае, че подкрепят тероризма или
са въвлечени в дейности по пране на пари.
(б) Изисквания за противодействие на
пране на пари. Главният получател приема и
се съгласява, вземайки предвид ангажимента
на Глобалния фонд за превенция на пране на
пари, със следното:
i.
всички трансакции, включващи транс
фер, отпускане, транспортиране, трансмисия или обмяна на средствата от
безвъзмездната помощ (включително
електронни разплащания на средства
и обмен на валута), се осъществяват от
банката на Главния получател, в която
се превеждат средствата от Глобалния
фонд, освен ако Глобалният фонд в
писмен вид не одобри друго преди извършване на трансакцията;
ii. всички трансакции на средства от без
възмездната помощ, които се осъщест
вяват чрез електронни разплащания
или обмен на валута, следва да бъдат
надлежно документирани;

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

iii. всички операции, свързани с обмен на
валута на средства от безвъзмездната
помощ, следва да се осъществяват чрез
установени и регулирани финансови
институции;
iv. операциите, свързани с обмен на вал ута,
които не са осъществени чрез установени
и регулирани финансови институции,
няма да се считат за „дейн ости по Програмата“ (дефинирани като „дейности,
пряко подкрепящи Програмата“); и
v. трансферът, отпускането, транспорти
рането, трансмисията или обмяната на
средства от безвъзмездната помощ по
какъвто и да било начин (i) на трети
страни, несвързани с изпълнението на
Програмата и настоящото Споразуме
ние; или (ii) за дейности, неподкрепящи
пряко изпълнението на Програмата, е
строго забранено.
(в) Включване на изискванията за противодействие на прането на пари в договорите
с Подполучателите. Главният получател ще
включи разпоредбите, изброени в Член 9 (б)
на това Споразумение (адаптирано в съответствие със статута на Подполучателите)
във всички договори с Подполучатели и ще
носи отговорност за стриктното им спазване
от страна на Подполучателите.
(г) Корективни мерки и отговорности за
нарушаването на изискванията за противодействие на пране на пари. Главният получател
приема и се съгласява със следното:
i.
Глобалният фонд може да упражни правото си да прекрати или наложи рестрик
ции върху настоящото Споразумение
в случай на всяка една трансакция на
средства от безвъзмездната помощ, която
противоречи на разпоредбите на Член
9(б) и 9(в) на настоящото Споразумение
(всяка една трансакция, „неоторизирана
трансакция“); и
ii. Главният получател носи еднолична отговорност, финансова и друга, за всички
щети, произлизащи от неоторизирани
трансакции, и ще възстанови на Глобалния фонд сумата по всички щети или
печалби, произлизащи от неоторизирани
трансакции.
Член 10. Отпускане на средства по безвъзмездната помощ
(а) Отпускане на средства. Независимо от
графика за отпускане на средства, съдържащ
се в Анекс A на това Споразумение, времевите рамки и сумата на отпуснатите средства
по Безвъзмездната помощ се определят от
Глобалния фонд по негово усмотрение. Поконкретно, Глобалният фонд няма да разреши
отпускането на средства по Безвъзмездната
помощ, ако не са изпълнени следните условия:
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Главният получател е подал до Глобалния фонд Искане за отпускане на средства, подписано от лицето или лицата,
упълномощени от Главния получател да
го извършат, по начин, удовлетворителен
за Фонда по своята форма и съдържание, и по време, което е приемливо за
Глобалния фонд;
Глобалният фонд е определил по свое
усмотрение наличието на достатъчни
средства за отпускане на сумите за
съответната цел към момента на отпускането на средствата;
Главният получател е изпълнил в удовлетворителни за Глобалния фонд форма
и съдържание предварителните условия за такова отпускане на средства
или специалните условия, посочени в
Анекс A, ако има такива, и в рамките
на приложимата крайна дата, посочена
в заглавната част, или други срокове,
отбелязани в специалните условия;
Главният получател доказва, че сумата, изискана в искането за отпускане
на средства, се основава на разумните
нужди от паричен поток за периода, за
който е поискано отпускането на средства;
Гла вн и я т пол у чат ел е п редос та ви л
на Глобалния фонд всички Отчети за
напредъка по Програмата, упоменати
в член 15(б) на това Споразумение,
които е трябвало да бъдат предадени
преди датата на искането за отпускане
на средства;
Главният получател доказва, че е постигнал резултати по Програмата, отговарящи на целите за индикатори,
указани в Рамката/е за изпълнение на
индикаторите, приложена към Анекс
А през периодите, указани там, и е
предоставил обяснения за причините,
довели до отклонение от целите;
След получаването на здравните прод у кти, осиг у рени със средствата от
безвъзмездната помощ, в страната Главният получател е длъжен да докладва
цените и друга информация, свързана с
доставката, на Глобалния фонд в съответствие с чл. 19 на това Споразумение,
включително и Ръководството (както е
описано в чл. 19 на това Споразумение),
използвайки Механизма за отчитане
на цените от електронната страница
на Глобалния фонд или друг подходящ
инструмент, който Глобалният фонд
може да предостави за целта; и
МПФ (упоменат в Член 8 на това Споразумение) потвърждава информацията,
предоставена в искането за отпускане
на средства.
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(б) Крайни срокове. Ако предварителните
условия или специалните условия, посочени в
Описание на изпълнение на Програмата, не са
били изпълнени до приложимата крайна дата
или краен срок или ако Главният получател
не успее да постигне целите по Програмата,
упоменати в това Споразумение, в рамките на
сроковете, изложени в него, Глобалният фонд
може по всяко време и по свое усмотрение
да прекрати или временно да преустанови
това Споразумение с писмено предизвестие
до Главния получател според член 26 от това
Споразумение.
(в) Крайна дата на Фаза 1. Глобалният фонд
няма да разреши отпускането на средства по
Безвъзмездната помощ след Крайната дата
на Фаза 1, освен ако страните не изменят
това Споразумение така, че то да отразява
Одобрението за Фаза 2 (както е описано в
Член 3(б) от това Споразумение).
Член 11. Банкови сметки, лихви и други
приходи по Програмата
(а) Банкова сметка. Главният получател
осигурява:
i.
Средствата от Безвъзмездната помощ,
с които разполага Главният получател
или Подполучатели, да останат, доколкото това е практически приложимо, в
банкова сметка, която носи лихва при
разумен процент, който се предлага в
Държавата-домакин, докато средствата
бъдат разходвани за целите на Програмата;
ii. Средствата от Безвъзмездната помощ
са депозирани в банка, която отговаря
напълно на всички приложими местни
и международни банкови стандарти и
регламенти, включително изискванията
за капиталова адекватност; и
iii. средствата по Безвъзмездната помощ
се държат по всяко време във вид на
парични средства и могат да бъдат изтеглени по всяко време в пълен размер
при поискване.
(б) Лихви. Всички лихви върху средства по
Безвъзмездната помощ, отпуснати от Глобалния фонд за Главния получател по силата на
това Споразумение или от Главния получател
за Подполучатели, се отчитат и използват
единствено за целите на Програмата.
(в) Приходи. Всички приходи, спечелени
от Главния получател или Подполучатели от
дейности по Програмата, включително, но
не само, приходи от дейности за „социален
маркетинг“, се отчитат и използват единствено
за целите на Програмата.
Член 12. Данъци и митни сборове
(а) Освобождаване от данъци. Главният
получател се призовава да гарантира, че това
Споразумение и закупуването на стоки или
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услуги със средства от Безвъзмездната помощ от страна на Главния получател и други
Подполучатели са освободени от всякакви
мита, данъци и такси, които се налагат в
съответствие с действащото законодателство
в Държавата-домакин. Главният получател,
не по-късно от 90 дни след Началната дата на
Фаза 1, информира Глобалния фонд относно
статуса на освобождаване от данъци и мита,
който е бил осигурен за помощта по това
Споразумение.
(б) Възстановяване на платени данъци. Ако
определен данък или мито е бил наложен и
платен от Главния получател или Подполучател, въпреки освобождаването от такъв
данък или мито, Глобалният фонд може по
свое усмотрение (i) да изиска от Главния
получател да възстанови на Глобалния фонд
или на други страни, ако такова е указанието
на Глобалния фонд, сумата на същите данъци със средства, различни от тези, които са
предоставени по това Споразумение; или (ii)
да компенсира сумата на същите данъци от
суми, които следва да се отпуснат по това
или друго Споразумение между Глобалния
фонд и Главния получател.
(в) Разрешаване на данъчни въпроси. В
случай на разногласия относно прилагането
на освобождаването, което е било разрешено
от правителството на Държавата-домакин,
Глобалният фонд и Главният получател своевременно полагат всички възможни усилия
да разрешат тези въпроси, водени от принципа, че средствата по Безвъзмездната помощ
трябва да бъдат освободени от данъци, така
че цялата помощ, доставена от Глобалния
фонд, да допринася директно за лечението и
профилактиката на заболяването в Държавата-домакин.
Член 13. Одити и документация
(а) Счетоводни книги и документация на
Главния получател. Главният получател се
задължава, като гарантира същото за Подполучателите, да поддържа счетоводни книги,
записи, документи и дру ги свидетелства,
свързани със Споразумението, достатъчни да
покажат без ограничение всички разходи и
спечелени приходи от Главния получател по
Програмата и цялостния напредък към приключване на Програмата („Счетоводни книги
и документация по Програмата“). Главният
получател и Подполучателите поддържат Счетоводни книги и документация по Програмата
в съответствие с общоприетите счетоводни
стандарти в Държавата-домакин. Счетоводните книги и документация по Програмата се
съхраняват от Главния получател най-малко
седем години след датата на последното плащане по това Споразумение или за толкова
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по-дълъг период, ако е необходимо, колкото се
изисква за разрешаване на предявени искове
или запитвания при одити, или ако това е
поискано от Глобалния фонд.
(б) Одити на Главния получател. Главният
получател провежда годишни финансови одити за приходите и разходите по Програмата,
проведени от независим одитор. Първият
период, подлежащ на одит, ще бъде първата
приключена фискална година на Главния
получател (посочена в графа 11 от заглавната част на това Споразумение). Ако, обаче,
краят на първата такава фискална година
е по-малко от шест месеца след Началната
дата на Фаза 1, първият одитиран период ще
бъде от Началната дата на Фаза 1 до края на
втората фискална година.
(в) Независим одитор. Не по-късно от три
месеца след Началната дата на Фаза 1 Главният получател уведомява Глобалния фонд
за независимия одитор, който той е избрал за
извършване на годишните одити, упоменати
в алинея (б) на този член. Окончателният
избор на независим одитор и условията на
работата му подлежат на одобрение от Глобалния фонд, като това се осъществява не
по-късно от шест месеца след Началната
дата на Фаза 1.
(г) Одити на Подполучатели. Главният
получател осигурява провеждането на годишни одити на приходите и разходите на всеки
Подполучател на средства от Безвъзмездната
помощ. Във връзка с това изискване Главният
получател представя пред Глобалния фонд
план за одити на Подполучатели не по-късно от шест месеца след Началната дата на
Фаза 1 и копие от всички проведени одити
на Подполучатели. Първият период на одит
за Подполучатели е не по-късно от първия
период на одит, приложим по подточка (б)
по-горе.
(д) Отчети за одитите. Главният получател
предоставя на Глобалния фонд отчет за всеки
един одит, организиран от Главния получател или Подполучател в съответствие с този
член, не по-късно от шест месеца след края
на периода, за който се извършва одитът.
(е) Одит от страна на Глобалния фонд.
Глобалният фонд си запазва правото самостоятелно или чрез посредник (като използва
средства от Безвъзмездната помощ или други
налични ресурси за тази цел) да извърши
одитите, изисквани по това Споразумение,
и/или да направи финансов преглед, разследващ одит или оценка, или да предприеме
други действия, които счита за необходими,
за да осигури отчетността на средствата по
Безвъзмездната помощ от страна на Главния
получател и Подполучателите и да осъществи монторинг на спазването на условията
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на това Споразумение от страна на Главния
получател. Главният получател сътрудничи
и гарантира, че Подполучателите по Програмата сътрудничат на Глобалния фонд и
неговите представители при провеждането
на такъв преглед, одит, оценка или други
подобни дейности.
(ж) Право на достъп. Главният получател позволява или осигурява на упълномощени представители на Глобални я фонд,
негови посредници или друго трето лице,
упълномощено от Глобалния фонд, достъп
по всяко време до: (i) Счетоводните книги
и документация по Програмата или друга
документация, отнасящи се до Програмата,
които се съхраняват от Главния получател;
(ii) помещенията на Главния получател или
Подполучател, където се съхраняват Счетоводни книги и документация по Програмата
или се извършват или са били извършвани
дейности по Програмата; (iii) други обекти,
където се държи документация, свързана с
Програмата, или се извършват дейности по
Програмата; и (iv) целия персонал на Главния
получател и/или Подполучатели на средства
от Безвъзмездната помощ. Главният получател
осигурява неговите споразумения с Подполучатели да включват права на достъп на
Глобалния фонд по тази подточка (ж). За да
се избегнат всякакви съмнения, отказът на
право до неограничен достъп, описан в тази
алинея (ж), включително, но не само, отказ
на Офиса на Главния Инспектор до неограничен достъп, е нарушение на настоящото
Споразумение.
(з) Уведом лен ие. Гла вн и я т пол у чат ел
уведом ява своевременно Глобалния фонд
в писмена форма за одит или разследваща
проверка, свързана с дейностите на Главния
получател или на Подполучател.
Член 14. Подполучатели
Съгласно това Споразумение Главният
получател може периодично да предоставя
средства от Безвъзмездната помощ на други
организации или да извършва преки плащания
на трети лица от името на други организации
за извършване на дейности по Програмата
(„подполучатели“), при условие, че Главният
получател:
(а) оценява капацитета на всеки Подполучател да изпълнява дейности по Програмата и да се отчита по тях, предоставя така
направените оценки на Глобалния фонд при
поискване и избира всеки Подполучател въз
основа на положителна оценка на капацитета
на същия Подполучател да изпълнява дейности
по Програмата, които са му възложени, по
прозрачен и документиран начин;
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(б) сключва Споразумение за предоставяне
на безвъзмездна помощ с всеки Подполучател,
което поражда задължения на Подполучателя
към Главния получател, които са принципно
еквивалентни на тези на Главния получател по
това Споразумение и които са разработени с
цел да улеснят спазването от страна на Главния получател на условията на настоящото
Споразумение. Тези задължения включват,
но не се ограничават само до изискването
всеки Подполучател да използва средствата от Безвъзмездната помощ единствено
за целите на Програмата, но и да полагат
всички разумни усилия, за да гарантира, че
средствата от Безвъзмездната помощ не се
използват за подстрекаване към насилие,
подпомагане на терористи или свързани с
тероризма дейности, за пране на пари или
за финансиране на организации, за които се
знае, че подкрепят тероризма или участват
в пране на пари;
(в) предоставя при поискване от Глобалния фонд копие от всяко Споразумение за
предоставяне на средства от безвъзмездната
помощ с Подполучател; и
(г) поддържа и спазва система за мониторинг на работата на Подполучателите и
осигурява редовна отчетност от тях съгласно
това Споразумение.
Главният получател признава и се съгласява, че предоставянето на средствата от
Безвъзмездната помощ на Подполучатели или
плащане от името на Подполучатели за изпълнение на програмни дейности не освобождава
Главния получател от неговите задължения и
отговорности по това Споразумение. Главният
получател носи отговорност за действията
и пропуските на неговите Подполучатели,
свързани с Програмата, както ако това бяха
действия и пропуски на Главния получател.
Член 15. Отчети за напредъка по Програмата
(а) Предоставяне на от чети. Главни ят
получател предоставя на Глобалния фонд отчетите, упоменати в алинея (б) от този Член.
Освен това Главният получател изпраща на
Глобалния фонд такава информация и отчети
в такива периоди, каквито Глобалният фонд
може да изиска. Глобалният фонд може периодично да предоставя на Главния получател
насоки чрез публикуване на информация на
Интернет страницата на Глобалния фонд
или чрез писма по изпълнението относно
приемливата честота, форма и съдържание на
отчетите, изисквани по този член. Главният
получател предоставя на НКК копие от всички
отчети, които Главният получател подава до
Глобалния фонд по този член.
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(б) Периодични отчети. Главният получател
отчита напредъка по целите на Програмата
за съответния период, посочени в Анекс А
към това Споразумение, не по-късно от 45
дни след края на всеки отчетен период, посочен в Анекс A. Главният получател подава
периодични отчети във формуляра, определен
в Анекс A. За съответния период Главният
получател дава обяснения в отчета за всички несъответствия меж ду планираните и
реалните резултати и между планираните и
реалните разходи.
(в) Използване на отчетите. Главният получател признава и се съгласява, че Глобалният
фонд може да публикува в своя обществен
домейн отчетите, в пълен размер или частично, представени от Главния получател
по това Споразумение. Също така Главният
получател признава и се съгласява, че Глобалният фонд може да използва, възпроизвежда,
модифицира и/или адаптира информацията и
другите данни, съдържащи се в тези отчети,
по своя преценка.
Член 16. Мониторинг и оценка
Главният получател следи и оценява напредъка на Програмата към постигането
на нейната цел, включително дейностите,
изпълнявани от Подполучателите, съобразно
плана за мониторинг и оценка, одобрен от
Глобалния фонд. Главният получател осигурява получаването на качествени данни
относно напредъка и докладва акуратно за
резултатите по Програмата.
Член 17. Оценки от глобалния фонд
Глобалният фонд може по свое усмотрение да проведе или поръча провеждането
на оценки на Програмата или на конкретни
дейности по Програмата, изпълняващи звена
или други въпроси, свързани с Програмата.
Глобалният фонд определя условията за всяка
оценка и подходящ график за провеждането
є. Главният получател улеснява и изисква
от Подполучателите да улеснят тази оценка.
Упражняването от страна на Глобалния фонд
на това право не премахва задължението
на Главния получател да следи и оценява
Програмата.
Член 18. Договори за стоки и услуги
(а) Практики на доставките. Главният
получател непрекъснато информира Глобалния фонд относно политиките и практиките,
които използва за сключване на договори за
стоки и услуги по това Споразумение. Тези
политики и практики, ръководещи доставките по Програмата, трябва да са съобразени
най-малко с изискванията, изброени по-долу
в подточки (i) до (viii), а при доставката на
здравни продукти – с изискванията в член 19
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на това Споразумение. Главният получател
осигурява спазването на тези политики и
практики по всяко време.
i. Договорите се възлагат при условия на
прозрачност и конкурентност, с изключение единствено на установени изключения, включени в писмени политики
и практики за доставка, предоставени
на Глобалния фонд.
ii. Обявленията за търгове трябва ясно
да се съобщят на всички потенциални
участници в търга, на които се дава
достатъчно време да отговорят на обявлението.
iii. Обявленията за поръчки на стоки и
услуги предоставят цялата необходима
информация, необходима на потенциален участник в търга за участие в търга,
и като такава се базира на ясно и точно
описание на предложените срокове и
условия на договора и на стоките и
услугите, които ще се придобиват.
iv. Условията за участие в търгове за възлагане на договори се ограничават само
до такива, които са от основна важност
да осигурят способността на съответния
участник да изпълни договора и спазването на националното законодателство
за възлагане на поръчки.
v. Договорите се възлагат само на отговорни контрагенти, които притежават
възможността да ги изпълнят успешно.
vi. За получаване на стоки и услуги не се
заплаща повече от разумна цена (която
се определя, например чрез сравнение
на ценови оферти и пазарни цени).
vii. Главният получател и неговите представители и посредници нямат право
да участват в каквито и да било практики, описани в член 21 (б) във връзка
с такива доставки.
viii. Главни ят полу чател трябва да води
подробна документация за получаването
и използването на стоки и услуги, придобити от него по Споразумението, за
характера и обхвата на предложенията
на потенциалните доставчици на стоки и услуги, придобивани от Главния
получател, и за основата за възлагане
на договори и поръчки от страна на
Главния получател.
(б) Верига на доставка. Главният получател
се задължава да направи всичко възможно
да осигури оптимална надеждност, ефективност и сигурност по отношение на веригата
доставчици за всички продукти, закупувани
със Средства от Безвъзмездната помощ.
(в) Спазване на изискванията от страна на
Подполучателите. Главният получател осигурява Подполучателите да спазват изисква-
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нията на този член, когато Подполучателите
предприемат доставка на стоки и услуги за
целите на Програмата.
(г) Документация. Главният полу чател
се задъл жава, като гарантира същото за
Подполучателите, да поддържа подходяща
документация относно всички дълготрайни
активи, закупени със Средства от Безвъзмездната помощ.
(д) Право на собственост. Правата върху
стоки или друга собственост, финансирана от
Глобалния фонд по Споразумението („Програмни активи“), са на името на Главния
получател или на Подполучател или на друга
инстанция, одобрена от Главния получател,
освен в случаите, когато Глобалният фонд
нареди, по всяко време и по свое усмотрение,
правото на собственост да бъде прехвърлено
на Глобалния фонд или друга организация,
посочена от Глобалния фонд.
(е) Цели на Програмата. По силата на член
9 от това Споразумение Главният получател
осигурява всички стоки и услуги и дейности,
финансирани със Средства от безвъзмездната
помощ, включително тези, доставени и изпълнени от Подполучатели, да се използват
единствено за целите на Програмата.
Член 19. Фармацевтични и други здравни
продукти
(а) Главният получател се задължава всички здравни продукти, закупени със средства
от безвъзмездната помощ, да бъдат доставени
чрез сключване на договори, възложени при
условия на член 18 и член 19 на това Споразумение, както и при условията на Ръководството на Глобалния фонд за Политиките
за Обществени поръчки и Управление на
доставките на здравни продукти, издадено
на 12 юни 2012 г., публикувано на интернет
страницата на Глобалния фонд („Ръководството“) и периодично изменяно. За целите
на това Споразумение терминът „здравни
продукти“ включва (i) фармацевтични продукти; (ii) трайни и нетрайни продукти за
ин витро диагностика, микроскопи и оборудване за образна диагностика; (iii) мрежи
против комари и (iv) консумативи /здравни
продукти за еднократна употреба (включващи
презервативи, инсектициди, терапевтична
х ранителна подк репа, общо лабораторни
артикули и спринцовки).
(б) Главни ят полу чател се задъл жава,
както Главни ят пол у чател, така и всек и
подполучател, да спазва изцяло и по всяко
време разпоредбите на Член 18 и Член 19 на
настоящото Споразумение и разпоредбите на
Ръководството, като всяко споразумение с подполучател ще включва договорно задължение
чрез което подполучателят се задължава да
спазва всички разпоредби, изложени в Член
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18 и Член 19 на настоящото Споразумение, и
разпоредбите, съдържащи се в Ръководството
относно възлагането на договори.
(в) Главният получател приема и се съгласява, че без ограничения относно всяко
едно средство на разположение на Глобалния
фонд съгласно настоящото споразумение или
съгласно закона, в случай че Глобалният фонд
определи, че Главният получател не спазва
разпоредбите на настоящото Споразумение
относно възлагането на договорите, на Ръководството или всякаква друга документация,
включена чрез препратка в гореспоменатото
Ръководство, тогава Глобалният фонд може
единствено по свое усмотрение да изиска
или предприеме едно или повече от следните
действия:
i. Да изиска Главният получател да възстанови незабавно на Глобалния фонд
всички или част от отпуснатите или
използваните средства във връзка с
договор, който е възложен по начин,
несъответстващ на разпоредбите на
настоящото Споразумение или на разпоредбите на Ръководството;
ii. Да изиска Главният получател да достави
здравни продукти съгласно настоящото
Споразумение от агенция за доставки
или друг доставчик, приемлив за Глобалния фонд, и за период, който се
счита подходящ от Глобалния фонд; и
iii. Да уреди и извърши пряко отпускане на
средства от Безвъзмездната помощ на
агент за доставки или друг доставчик,
приемлив за Глобалния фонд.
Член 20. Застраховки и отговорност за
загуба, кражба или щета
(а) Застраховки. Главният получател поддържа, когато това е възможно на разумна
цена, цялата застраховка на собствеността
от активите на Програмата и застраховка
обща отговорност с финансово стабилни и с
добра репутация застрахователни компании.
Застрахователното покритие отговаря на това,
което се поддържа от подобни организации,
занимаващи се с подобни дейности.
(б) Отговорност за загуба или кражба.
Главни ят полу чател отговаря единствено
за загуба или кражба или щети на всички
стоки, закупени със Средства от безвъзмездната помощ (включително тези, които са във
владение на Подполучатели), и незабавно при
възникване на такава загуба, кражба или
вреда заменя същите стоки за своя сметка
съгласно изискванията за доставка, упоменати
в член 18 и член 19 от това Споразумение.
Освен това Главният получател е единствено
отговорен за загубата или кражбата на парични средства, намиращи се във владение на
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Главния получател или негови представители
или подполучатели, и няма да има право да
изисква обезщетение от Глобалния фонд за
такава загуба или кражба.
Член 21. Конфликт на интереси; антикорупция
(а) Стандарти на поведение. Главни ят
пол у чател под държа и на лага стан дарт и
на поведение за управление на работата на
лицата, свързани с Главния получател или
подполучател (например директори, служители, чиновници или агенти), участващи във
възлагането и администрирането на договори,
безвъзмездни помощи или други изгоди при
използване на Средства от безвъзмездната
помощ, за да осигури, че същите лица не се
занимават с практики, изброени в алинея
(б) по-долу.
(б) Избягване на корупция. Главният получател се задължава, като гарантира същото
за подполучателите или всяко лице, свързано
с Главния получател или подполучател:
i. да не участва в избора, възлагането
или администрирането на договор, безвъзмездна помощ или други отпуснати
средства или операции, финансирани от
Безвъзмездната помощ, в които лицето,
преки роднини на лицето или негови
или нейни делови партньори, или организации, контролирани или съществено
свързани с това лице, имат финансов
интерес;
ii. да не участва в сделки, в които участват
организации или инстанции, с които
това лице преговаря или има някакъв
ангажимент по отношение на бъдещо
назначаване;
iii. да не предлага, дава, иска или получава,
пряко или косвено, парични средства,
услуги, подаръци или други облаги, за
да повлияе върху действията на лице,
което участва в процеса на доставка
или изпълнение на договор;
iv. да не представя неправилно или пропуска факти с цел да повлияе процеса на
възлагане на доставка или изпълнение
на договор;
v. да не участва в схема или договорка
между двама или повече участници в
търг, със или без знанието на Главния
получател или подполучател, с цел да
промени цените в търга, така че те да
бъдат на изкуствено, неконку рентно
ниво; или
vi. да не участва в друга практика, която
е или може да бъде тълкувана като
незаконна или корупционна практика
в Държавата-домакин.
(в) Оповестяване. Ако Главният получател
знае или научи за:
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реален, предполагаем или потенциален
конфликт между финансовите интереси
на което и да било лице, свързано с
Главния получател, всеки Подполучател,
НКК, МПФ или Глобалния фонд, и задълженията на това лице по отношение
на изпълнението на Програмата;
ii. която и да било от практиките, описани
в алинея (б) по-горе,
Главният получател незабавно оповестява
всеки реален, предполагаем или потенциален конфликт на интереси директно пред
Глобалния фонд.
(г) Стандарти на поведение на доставчиците. Главният получател се задължава Стандартите на Глобалния фонд за поведение на
доставчиците, които са периодично променяни
(„Стандарти на поведение“), да бъдат сведени
до знанието на всички участници в търговете,
доставчици, агенти, посредници, консултанти
и предприемачи („Доставчици“). Главният
получател приема и се съгласява в случай
на неспазване на Стандартите на поведение,
установено по усмотрение на Глобалния фонд,
то Глобалният фонд си запазва правото да не
финансира договора между Главния получател и доставчика или да изиска връщането
на средствата от Безвъзмездната помощ в
случай, че плащането на доставчика вече е
било извършено.
Член 22. Използване на запазени знаци
или търговски марки
Използване на запазения знак или търговските марки на Глобалния фонд. Главният
получател няма да използва и ще изисква от
подполучателите да не използват запазения
знак или търговските марки на Глобалния
фонд, освен ако Главният получател и неговите подполучатели не са подписали валидно
лицензно Споразумение с Глобалния фонд за
такова използване.
Член 23. Новация; смяна на Главния получател
По всяко време, когато или Главният получател, или Глобалният фонд реши, че Главният
получател не е в състояние да изпълни ролята
на Главен получател и да изпълни своите
отговорности по Споразумението, или ако по
някаква причина Глобалният фонд и Главният
получател желаят да прехвърлят всички или
част от отговорностите на Главния получател
на друга инстанция, която е в състояние и
желае да приеме тези отговорности, тогава
другата организация („Нов Главен получател“), може да замести Главния получател в
това Споразумение. Заместването трябва да
се извърши при условия, договорени между
Глобалния фонд и Новия Главен получател
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след консултация с НКК. Главният получател
си сътрудничи изцяло с Глобалния фонд и
НКК, за да улесни това прехвърляне.
Член 24. Допълнителни главни получатели
Освен на Главния получател Глобалният
фонд може периодично да предоставя безвъзмездни помощи и на други институции
за изпълнение на програми в Държаватадомакин. Главният получател сътрудничи
при необходимост на такива институции за
реализиране на ползите от всички програми,
финансирани от Глобалния фонд.
Член 25. Известия
Ако това Споразумение изрично не предвижда друго или Глобалният фонд и Главният
получател не се споразумеят в писмена форма
за друго, всяко известие, искане, отчет или
друг вид документи и съобщения, представени от Главния получател или от Глобалния
фонд, се изпращат до: (i) Упълномощения
представител на другата страна, упоменат в
графи 15 или 16 от заглавната част на това
Споразумение, когато е необходимо; или (ii)
Името/адреса за уведомления, отбелязан в
графа 13 или 14 от заглавната част на това
Споразумение, когато е необходимо. Всички
такива документи се изпращат с копие до НКК.
В случай на контактуване с Глобалния фонд
чрез Местния представител на фонда Главният получател предоставя тези документи
и съобщения на лицето, което е определено
в графа 12 от заглавната част на това Споразумение. Всички документи и съобщения
по това Споразумение са на английски език.
Член 26. Прекратяване; временно прекратяване; изтичане на срока на програмата
(а) Правомощия на Глобалния фонд. Глобалният фонд може да прекрати или временно
да прекрати това Споразумение изцяло или
частично по каквато и да било причина, определена по негово усмотрение, след изпращане
на писмено уведомление до Главния получател. Всяка част от това Споразумение, която
не е прекратена или временно прекратена,
ще остане в пълна сила и ефект.
(б) Процедури при прекратяване или изтичане на срока на Програмата. При пълно
или частично прекратяване на това Споразумение по каквато и да било причина или
изтичане на срока на Програмата Главният
получател наред с други процедури, които
могат да бъдат поискани от Глобалния фонд:
i. незабавно връща на Глобалния фонд
вси чк и средст ва от Безвъзмездната
помощ, които не са били разходвани от
Главния получател и подполучатели към
датата на издаване на уведомлението
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за прекратяване или изтичане срока на
Програмата (ако е приложимо), ако това
е поискано от Глобалния фонд;
ii. предоставя на Глобалния фонд краен
одитиран финансов отчет на Програмата;
iii. п редоставя на Глоба лни я фон д инвентарен списък на всички активи и
вземания, закупени със Средства от
безвъзмездната помощ; и
iv. ако това е поискано от Глобалния фонд,
предоставя план (изготвен в консултация
с НКК) за използване на всички активи и вземания, упоменати в подалинея
iii по-горе („План за приключване“).
Планът за приключване подлежи на
окончателното одобрение на Глобалния
фонд.
(в) Прехвърляне. След изтичане на срока
на Програмата или по-ранно прекратяване на
това Споразумение Глобалният фонд може да
нареди, в съответствие с член 18 (д), правата
върху собствеността на Програмата да бъдат
прехвърлени на Глобалния фонд или друга
организация, посочена от Глобалния фонд.
Член 27. Възстановяване на парични средства
Независимо от наличността или предприемането на други корективни мерки по това
Споразу мение Глобални ят фонд може да
изиска от Главния получател незабавно да
възстанови паричните средства на Глобалния
фонд по всички отпуснати траншове Средства от безвъзмездната помощ във валутата,
в която те са били отпуснати, при всяко от
следните обстоятелства:
(а) това Споразумение е било прекратено
или временно прекратено;
(б) било е извършено нарушение от страна
на Главния получател на която и да било от
клаузите на това Споразумение;
(в) Глобалният фонд е отпуснал средства
на Главния получател по грешка; или
(г) Главният получател е представил невярно факти от съществена важност, свързани с
това Споразумение.
Член 28. Граници на отговорностите на
Глобалния фонд
(а) Глобалният фонд е отговорен само
за изпълнение на задълженията, конкретно
посочени в това Споразумение. С изключение на тези задължения Глобалният фонд
няма отговорности към НК К (или негов
член), Главния получател, подполучателите,
служители или контрагенти на същите или
което и да е друго лице или институция в
резултат на Споразумението или изпълнението на Програмата. Всяка финансова или
друга отговорност, която може да се появи
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в резултат на изпълнението на Програмата,
трябва да бъде отговорност единствено на
Главния получател.
(б) Главният получател се задължава с
изпълнението на Програмата от името на
НКК, а не от името на Глобалния фонд. Това
Споразумение и Безвъзмездната помощ по
никакъв начин не трябва да се смятат като
създаващи отношение възложител – изпълнител, съдружие по закон или съвместно
предприятие между Глобалния фонд и Главния получател или друго лице, включено в
Програмата. Глобалният фонд не поема отговорност за каквато и да е загуба или щета,
произтичаща от Програмата, понесена от
което и да е лице или собственост. Главният
получател при никакви обстоятелства няма
право да заявява, че е представител на Глобалния фонд, и предприема всички разумни
предпазни мерки, за да избегне създаването
на впечатление, че съществуват подобни взаимоотношения.
Член 29. Освобождаване от отговорност
Главният получател се задължава да защити и предпази Глобалния фонд, неговите
директори, служители и чиновници и посред
ници и контрагенти на Глобалния фонд от (i)
всякакви загуби за Глобалния фонд, неговите
служители и чиновници, и (ii) всякакви съдебни искове, съдебни дела за отговорност,
действи я (вк лючително такси, отп уснати
средства и възнаграждения в разумен размер
за юридически услуги), процеду ри, щети,
разходи и задължения от какъвто и да било
вид, които са били причинени на Глобалния
фонд или заведени срещу Глобалния фонд,
неговите служители и чиновници, от или от
името на което и да било лице, основаващо
се на или произтичащо от (или за което може
да се твърди, че произтича от) действия или
бездействия на Главния получател и неговите посредници, служители, подполучатели,
изпълнители, лица, на които са делегирани
правомощия, или правоприемници, за които Главният получател продължава да носи
отговорност.
Член 30. Писма по изпълнението
За да съдейства на Главния получател в
изпълнението на това Споразумение, Глобалният фонд периодично изготвя Писма по
изпълнението, които предоставят допълнителна информация и указания по въпроси,
изложени в Споразумението.
Член 31. Модификация или изменение
Никакво изменение на това Споразумение няма да бъде валидно, освен ако не е в
писмена форма и подписано от упълномощен
представител на Глобалния фонд и упълно-
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мощен представител на Главния получател.
Всяка промяна в условията на това Споразумение се извършва с писмо по изпълнението,
подписано от страните по това Споразумение.
Член 32. Разпространяване на информация
Главният получател разбира, че Глобалният фонд си запазва правото да публикува
свободно или да разпространява информация,
получена при изпълнението на Програмата.
Член 33. Отказ от право на мерки
Забавяне при упражняване на някое право
или мярка по това Споразумение не се тълкува
като отказ от това право или мярка.
Член 34. Приемници и правоприемници
Това Споразумение е задължително за
приемниците и правоприемниците на Главния
получател и се смята, че Споразумението
включва приемниците и правоприемниците на
Главния получател. Но нищо в това Споразумение не позволява никакво прехвърляне на
право без предварително писмено одобрение
от Глобалния фонд.
Член 35. Арбитраж
Всеки спор, противоречие или съдебна
претенция, произтичащи от или свързани с
това Споразумение, или нарушението, прекратяването или невалидността на същото
се решават чрез арбитраж съгласно арбитражните правила на Комисията на ООН по
международно търговско право (UNCITRAL),
които са в сила понастоящем. Глобалният
фонд и Главният получател се договарят да
се придържат към арбитражното решение,
взето в съответствие с такъв арбитраж, като
окончателно решение на всеки такъв спор,
конфликт или иск. Правото да назначи такъв
арбитър има Международният арбитражен
съд към Международната търговска камара.
Арбитрите са трима на брой. Мястото на арбитража е Женева, Швейцария. Английският
език ще е езикът на арбитражния процес.
Член 36. Приложимо право
Това Споразумение се ръководи от принципите на Международния институт за унификация на частното право (UNIDROIT) (2004).
Член 37. Цялостно споразумение
Това Споразумение и всички анекси и
приложения към него представляват цялото
Споразумение между Страните, като излага
всички условия, договорености и споразумения
между Страните, свързани с предмета на това
Споразумение, и замества всички предишни
устни или писмени споразумения, договорености, преговори и дискусии. Няма условия,
договорености или други споразумения, в устен
или писмен вид, изрични, по подразбиране
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или допълнителни между Страните във връзка
с предмета на това Споразумение, освен ако
не е изрично упоменато в това Споразумение
и приложенията към него.
Член 38. Дата на влизане в сила
Това Споразумение, изготвено в два оригинални екземпляра, ще влезе в сила от датата
на неговото подписване както от Главния
получател, така и от Глобалния фонд, които
действат чрез техните упълномощени за целта
представители, посочени в графи 15 и 16 на
заглавната част на настоящото Споразумение.
Член 39. Продължаване на силата
(а) Всички договорености, споразумения,
представяне и гаранции, направени от Главния
получател в това Споразумение, се смятат за
валидни от Глобалния фонд и продължават
да са в сила след изпълнението и приключването на това Споразумение, независимо от
разследване, проведено от Глобалния фонд или
от негово име, и независимо че Глобалният
фонд може да е получил информация или
да е узнал за факт или неточно представяне
или гаранция по всяко време през Срока на
Програмата, и ще продължи да бъде в пълна
сила и ефект до Крайната дата на Фаза 1,
или, ако Глобалният фонд издаде Одобрение
за Фаза 2, до Крайната дата на Фаза 2.
(б) Разпоредбата на член 6 (Договорености),
член 8 (Местен Представител на Фонда), член
9 (Управление на средствата от Безвъзмездната помощ), параграфи (а), (е) и (ж) от член
13 (Одити и документация), параграф (в) от
член 15 (Отчети за прогрес на Програмата),
член 17 (Оценки от Глобалния фонд), член 18
(Договори за стоки и услуги), член 19 (Фармацевтични и други здравни продукти), член 21
(Конфликт на интереси; антикорупция), член
27 (Възстановяване на парични средства), член
28 (Граници на отговорностите на Глобалния
фонд) и член 29 (Освобождаване от отговорност) остава в пълна сила и ефект независимо
от изтичането на Срока на Програмата или
прекратяването на това Споразумение.
Член 40. Екземпляри
Това Споразумение може да бъде сключено
в един и повече екземпляри, всеки от които
представлява едно и също Споразумение.
Член 41. Привилегии и имунитети
(а) Нищо в това Споразумение не може да
се тълкува като изричен или подразбиращ се
отказ от привилегии и имунитети, на които
Глобалният фонд има право по силата на: (i)
международното право, включително международното обичайно право, други международни конвенции, договори или споразумения,
(ii) националното право, включително, но без
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да се ограничава до Закона за имунитет на
международните организации на САЩ (22
Код Съединени щати 288), или (iii) по силата
на Споразумението за Щабквартирата между
Глобалния фонд и Швейцарския федерален
съвет от 13 декември 2004 г.
(б) Главният получател прави всичко възможно при поискване от страна на Глобалния
фонд да осигури признаването от държаватадомакин на Глобалния фонд като институция,
за която важат привилегиите и имунитетът,
обикновено предоставяни на международни
организации.
Член 42. Попечителят
Глобалният фонд и Международната банка
за възстановяване и развитие („Световната
банка“) се споразумяха, като Световната банка
се съгласи да учреди „Доверителен фонд за
Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария“ („Доверителния фонд“)
и да служи като попечител на Доверителния
фонд („Попечителят“). Средствата по Безвъзмездната помощ, отпуснати на Главния
получател, ще се изплащат от Доверителния
фонд. Всички задължения на Глобалния фонд
по това Споразумение са задължения на Глобалния фонд и Световната банка няма лична
отговорност към задълженията на Глобалния
фонд по това Споразумение.
Член 43. Съкращения
Ако са използвани в това Споразумение
(включително в Описанието на изпълнението
на Програмата и други анекси или приложения
към това Споразумение), следните съкращения
имат значението, посочено по-долу
Съкращение
Значение
ACT
Комбинирана терапия, базирана на артемизинин
AIDS/СПИН Синдром на придобитата имунна недостатъчност
ANC/АГК
Акушеро-гинекологична клиника
ART
Антиретровирусна терапия
ARV/АРВ
Антиретровирусен
BCC
Осъществяване на промяна в
поведението
BSS
Проу чване за поведенческ и
надзор
CBO
Организация, базирана в общността
CHBC
Домашни грижи, предоставени
от общността
CCM/НКК
Национален координационен
комитет
CRIS
Информационна система за
национален отговор
CSW
Проституиращ
CT
Консултиране и изследване
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DDT
DFID
DHS
DOTS
DRS
DST
EML
ERP
FBO
GLC
GMP
GTZ
HA ART/
ВА АРТ
HCW
HDI
HIS
HIV/ХИВ
HMIS
ICH

IDU/ИУН
IEC
IPT
IRS
ITN
K AP
LFA/МПФ
LLITN
MDG
MDR-ТВ
M&E/МО
MERG
MICS
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Дихлородифенилтрихлоретан
Агенция за международно развитие на Великобритания
Демографски и здравни проучвания
Кратък курс на лечение под
непосредствен контрол
Надзор за резистентност към
медикаменти
Изследване за податливост към
медикаменти
Есенциален лекарствен списък
Експертен панел
Организация, базирана на вярата
Комисия „Зелена светлина“
Добри производствени практики
Германско техническо сътрудничество
Високоактивна антиретровирусна терапия
Здравен работник
Индекс за човешко развитие
Здравна информационна система
Вирус на човешкия имунодефицит
Информационна система за
здравно управление
Международна конференция за
хармонизация на техническите
изисквания за регистрацията
на лекарствените продукти за
човешка употреба
Инжекционно употребяващи
наркотици
Информация, образование и
комуникация
Неравномерна п реван т ивна
терапия
Прилагане на спрей във вътрешни пространства
Мрежа, т ретирана с инсектициди
Проучване за знания, нагласи
и поведение
Местен представител на фонда
Мрежа, третирана с дълготрайни инсектициди
Целите на хилядолетието за
развитие на Обединените нации
Мултирезистентна туберкулоза
Мониторинг и оценка
Референтна група за мониторинг и оценка
Широкоаспектно гнездово проучване
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MoH/МЗ
МSМ
NAC
NAP
NDR A
NGO/НПО
NMCP
NTP
OI
OVC
PAHO
PHC
PEP/ПЕП
PIC/S
PMTCT
PLWHA/
ХЖХС
PPTCT
PR/ГП
PSM
RBM
RCM
RDT‘s
SR
STD/ППБ
STG
STI/ППИ
TB
UNAIDS
UNCITR AL
UNDP/
ПРООН
UNESCO/
ЮНЕСКО
UNFPA
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Министерство на здравеопазването
Мъже, които правят секс с
мъже
На ц иона л н и я ком и т е т по
СПИН
Национална Програма за борба
срещу СПИН
Национален орган за регулация
на лекарствените средства
Неправителствена организация
Национална Програма за контрол върху маларията
Национална Програма за контрол върху туберкулозата
Опортюнистична инфекция
Сираци и деца, които са уязвими заради СПИН
Панамериканска здравна организация
Доболнична помощ
Пос т експози ц ион на п рофилактика
Схема за сът рудничество в
проверката на лекарствените
средства
Превенция на предаването на
инфекцията от майка на дете
Хора, живеещи с ХИВ/СПИН
Превенция на предаването на
инфекцията от родител на дете
Главен получател
Управление на доставките
Партньорство за спиране на
маларията
Регионален координационен
механизъм
Бързи диагностични тестове
Подполучател
Полово предавана болест
Стандартизирано ръководство
за лечение
Полово предавана инфекция
Туберкулоза
Обединена Програма на ООН
по ХИВ/СПИН
Ком иси я по меж д у народ но
търговско право на ООН
Програма за развитие на ООН
Организация на Обединените
нации за образование, наука
и култура
Фонд на ООН за населението
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UNGASS
UNICEF/
УНИЦЕФ
UNIDROIT
USAID
VCT/ДКИ
WHO/СЗО
WHOPES
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Специална сесия на Генералната асамблея на ООН
Фонд за децата на ООН
Меж д у народен и нс т и т у т за
унификация на частното право
А мери к а нск ат а а г ен ц и я за
международно развитие
Доброволно консултиране и
изследване
Световна здравна организация
План на СЗО за оценка на
пестицидите

АНЕКС A
Описание на изпълнението на Програмата
Държава:

Република България

Име на Програмата: Укрепване на Националната програма по туберкулоза в България
Номер на безвъзмезд- BUL-809-G03-T
ната помощ:
Заболяване:

Туберкулоза

Главен получател:

Министерство на здравеопазването на Правителството на Република
България

Термините, изписани с главни букви, и
съкращенията, които са използвани, но за
които не е дадена дефиниция в този Анекс
A или приложенията към Анекс A, имат
значението, дадено им в Общите условия
на това Споразумение.
В случай на противоречие между термините
в този Анекс А и разпоредба от Общите
условия на това Споразумение предимство
имат термините в Анекс А.
А. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА
1. Предварителна информация и резюме:
България е определена като една от 27-те
страни с високо разпространение на мултирезистентна туберкулоза. Броят на регистрираните случаи на мултирезистентна туберкулоза,
потвърдени от Националната референтна
лаборатория по туберкулоза през 2010 г., е 56
(5,7 % от пациентите с туберкулоза, които са
изследвани с тест за лекарствена чувствителност (ТЛЧ), от които 16 (1,9 %) са случаи без
предшестващо лечение за туберкулоза и 40
(24,2 %) са с предшестващо лечение. В някои
области в България мултирезистентната туберкулоза съставлява 7 – 9 процента от всички
случаи на туберкулоза и до 42 процента от
лекуваните в последно време случаи в някои
области. През 2010 г. броят на случаите на
мултирезистентна туберкулоза се е увеличил
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в сравнение с 2009 г. (43 потвърдени случая на
мултирезистентна туберкулоза), главно между
случаите на повторно лечение. Това показва, че
има пропуски в лечението в продължителната
фаза, които водят до прекъсване или неуспех
на лечението. В периода от 1 септември 2009 г.
до 31 март 2010 г., успешно стартира лечението с медикаменти от втори ред на първата
кохорта от 50 пациенти с мултирезистентна
туберкулоза и в периода от 1 януари до 30
октомври 2011 г. стартира лечението с медикаменти от втори ред на втората кохорта от
55 пациенти с мултирезистентна туберкулоза.
През 2010 г. Супранационалната лаборатория на СЗО в Италия потвърди първите 4
слу чая на екстензивнорезистентна туберкулоза сред първата кохорта от 50 пациенти с
мултирезистентна туберкулоза. През 2011 г.
след успешна сертификация на Националната
референтна лаборатория по туберкулоза за
тестване на лекарствена чувствителност на
противотуберкулозни лекарства от втори ред
са потвърдени още 6 слу чая на екстензивнорезистентна туберкулоза. Относителният
д ял на успешно лек у ваните пациенти на
повторно лечение е доста нисък (напр. само
23 % за кохортата пациенти, регистрирани
през 2008 г.), което вероятно е допринесло
за появата на екстензивнорезистентна туберкулоза. Относителният дял на успешно
лекуваните пациенти на повторно лечение
е подобрен до 70 % за кохортата пациенти
от 2009 г., поради което продължаването
на дейностит е за поддържане на този дял
на успешно лечение е важно.
През 2010 г. броят на случаите на туберкулоза, съобщени от затворите, е 59, от които 39 (66 %) са без предшестващо лечение,
12 са рецидиви (20 %) и 8 са други случаи
на повторно лечение (14 %). Анализът на
данните показва значително увеличение на
абсолютния брой и на относителния дял на
лабораторно потвърдените диагнози сред
лица, лишени от свобода през последните
три години, което е резултат от засилването
на дейностите по активен скрининг за туберкулозна инфекция при постъпване и по
време на пребиваването в затвора, както и на
подобреното сътрудничество между системата
за изпълнение на наказания и системата на
здравеопазване. Наблюдават се различия в
нивата на заболеваемост на регионално равнище с по-висока заболеваемост в региони,
където живеят етнически малцинства (ромска
общност). Според някои експертни оценки до
50 % от всички случаи на туберкулоза може
да са сред ромска общност.
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От своето започване в началото на 2010 г.
Пр ог ра ма „Ук р еп ва не на На ц иона л нат а
програма по туберкулоза в България“, изпълнявана с безвъзмездна помощ по Кръг 8
от Глобалния фонд за борба срещу СПИН,
туберкулоза и малария, е основен фактор за
покриване на финансовите и програмните
пропуски в Националната програма по туберкулоза и вече изпълняваната Програма
по туберкулоза с безвъзмездна помощ по
Кръг 6, като с това се утвърждава като една
от най-всеобхватните здравни програми в
България. Тази Програма даде възможност
за допълване на националния отговор срещу
епидемията от туберкулоза и за осигуряване в
страната на балансиран и интегриран подход
чрез (1) превенция, (2) лечение и (3) грижи
и подкрепа за хората, засегнати от болестта.
Програмата осигурява географско покритие
и национален обхват не само при постигане
на целите, договорени с Глобалния фонд, но
също и при осъществяване на специфични
интервенции сред уязвими групи от населението, особено сред ромска общност. По
този начин Програмата е неделима част и
допринася за постигането на целите на Националната програма за превенция и контрол
на туберкулозата за периодите 2007 – 2011 и
2012 – 2015 г.
2. Цел:
Да се осигури устойчивост в изпълнението
на Националната програма по туберкулоза
чрез висококачествена диагностика, лечение
и подобряване на контрола на мултирезистентната туберкулоза.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

3. Целеви групи/Бенефициенти:
Общото население;
Лица, лишени от свобода;
Ромска общност;
Инжекционно употребяващи наркотици
и лица с алкохолна зависимост;
Бежанци и лица, търсещи убежище;
Имигранти;
Младеж и в риск в специализирани
институции;
Деца на улицата и деца, живеещи в
социални заведения; и
Медицински персонал.
4. Стратегии:
Укрепване на мрежата от лаборатории с
реновиране и оборудване, позволяващи
извършването на качествено изследване
на културите и тестване за лекарствена
чувствителност за всички пациенти с
белодробна туберкулоза с цел подобряване контрола на мултирезистентните
форми на туберкулоза;
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Улесняване на достъпа до здравни заведения за диагностика на туберкулоза
на хората, живеещи в труднодостъпни
региони, и рисковите групи;
Осигу ряване на наблюдение на пациентите с туберкулоза по време на
продължителната фаза на лечението;
Откриване на лицата, които са контак
тували с пациенти с туберкулоза, с цел
навременното откриване на инфицирани лица и предоставяне на лечение,
ако това е необходимо;
Подобряване защитеността на медицин
ския персонал срещу възможно инфициране с туберкулоза.

5. Планирани дейности:
Компонент 1 – Осигуряване на ефикасно
управление и координация на Националната
програма за превенция и контрол на туберкулозата:
• Актуализиране на националните ръководства за регистриране и отчитане на
случаите на туберкулоза;
• Провеждане на допълнително обучение
по анализ на данните от епидемиоло
гичния надзор;
• Провеждане на Обзорно проучване на
резистентност та към лекарствените
средства;
• Създаване на мрежи от партньори за
подобряване на координацията на всич
ки нива;
• Разработване на Национална комуникационна стратегия и провеждане на
национални комуникационни кампании.
Компонент 2 – Повишаване на ефективност та на диагностиката и лечението на
туберкулозата в България:
• Провеждане на качествени изследвания;
тестване за потвърждаване на културите и чувствителност към лекарствата,
както и диагностициране на туберкулозата за по-голяма част от пациентите
с туберкулоза;
• Въвеждане на молекулярна диагностика
на туберкулозата за потвърждаване на
мултирезистентните форми на тубер
кулоза;
• Провеждане на допълнителни обучения
на ДОТС мениджърите, медицински
сестри и общопрактикуващите лекари
по ранна диагностика и лечение на
туберкулозата;
• Откриване на лица, които са контактували с пациенти, болни от туберкулоза, чрез въвеждане на скринингови
въпросници, медицинск и прегледи,
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кожни туберкулинови тестове и бактериологични и радиологични изследвания,
когато това е необходимо;
• Подобряване на инфекциозния контрол
чрез реновиране на отделения за лечение на туберкулоза, инсталиране на
вентилация с отрицателно налягане и
доставка на лични предпазни средства
(маски) за медицинския персонал;
• Разработване на Национално ръковод
ство за превенция и контрол на мултирезистентни форми на туберкулозата;
• Закупуване на допълнителни количества лекарства от втори ред за осигуряване на универсален достъп до
лечението на мултирезистентни форми
на туберкулозата;
• Подобряване на грижите за пациентите с коинфекция ХИВ/туберкулоза и
осигуряване на лечението им;
• Обучение на медицинския персонал в
областта на диагностиката и лечението
на пациентите с ХИВ и туберкулоза;
• Укрепване на капацитета по управление
и мониторинг и оценка на служителите,
изпълняващи Националната програма
за превенция и контрол на туберкулозата.
Компонент 3 – Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за
лишаване от свобода в България:
• Изпълнение на редовни дейности по
скрининг за туберкулоза в местата за
лишаване от свобода чрез въпросници,
изследване на бронхиален секрет и
радиологични прегледи, както и туберкулинови кожни тестове на всички
новопостъпили лица и на всички лица
с подозрение за туберкулоза;
• Проучване на контактувалите с лицата,
лишени от свобода, с активна форма на
туберкулоза с цел да бъдат прегледани
и да им бъде предоставено лечение, ако
това е необходимо;
• Актуализиране на Ръководството за
контрол на туберкулозата в местата за
лишаване от свобода и включване на
механизми за проследяване на затворниците, освободени преди приключване
на лечението на туберкулоза;
• Наемане на специализиран персонал
за работа в лабораториите;
• Провеждане на допълнително обучение
на медицинския персонал в системата за изпълнение на наказанията по
различните аспекти на контрола на
туберкулозата в затворите;
• Осигуряване на висококачествени ефикасни грижи и дейности по контрол на
туберкулозата във всички затвори чрез
дейности по мониторинг и супервизия.
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Компонент 4 – Подобряване на достъпа
до превенция и лечение на туберкулозата за
групите във висок риск – бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в
риск, инжекционно употребяващи наркотици,
лица с алкохолна зависимост:
• Разширяване на географския обхват на
дейностите по скрининг, грижи и лечение на туберкулоза за групите във висок
риск, включително двете нови целеви
групи: имигранти и младежи в риск,
живеещи в специализирани институции,
в 13 нови региона на страната;
• Мотивиране на рисковите групи чрез
предоставяне на материални стимули,
хранителни пакети, консултиране и
разработване на материали по здравна
промоция, както и превода им на ня
колко езика;
• Обучение на социални работници в
областта на грижите за пациенти с
туберкулоза;
• Изменения в законодателството, свързано със социалните служби по отношение
на грижите за пациенти с туберкулоза;
• Промоция на дейности, свързани със
застъпничество, комуникация и социална мобилизация, чрез обучение на
равни;
• Превод и разпространение на Междуна
родната харта на пациентите по въпро
сите на грижата за хората с туберкулоза.
Компонент 5 – Разширяване на обхвата на
ефикасни грижи за превенция и контрол на
туберкулозата в ромска общност:
• Разширяване на географския обхват
на дейностите по скрининг, грижи и
лечение на туберкулоза в ромската
общност в нови 18 региона;
• Предоставяне на продължаващо обуче
ние за работници в ромска общност за
изпълнение на дейности по Програмата
и подкрепа на контрола на туберкулозата на регионално ниво;
• Провеждане на скрининг за открива
не на засегнати от туберкулоза роми,
препращане към здравни заведения за
медицински преглед и диагностициране
на туберкулозата и предоставяне на
семействата и близкото обкръжение
на пациенти с туберкулоза със спе
циализирано консултиране и мотивация;
• Подкрепа на ДОТ сред пациентите с
туберкулоза от ромската общност чрез
раздаване на стимули и хранителни
пакети;
• Обучение на ромската общност по въпросите на превенцията, лечението и
подкрепата на туберкулозата.
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Б. ПРЕДВАРИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ЗА ОТПУСКАНЕ НА СРЕДСТВА
1. Предварителни условия за отпускане на
средства от безвъзмездната помощ за финансиране на доставката на противотуберкулозни
лекарства от втори ред
Преди отпускане на средства от Глобалния
фонд към Главния получател от безвъзмездната помощ за финансиране на доставката на
противотуберкулозни лекарства от втори ред,
Главният получател трябва да предостави на
Глобалния фонд, във форма и съдържание удовлетворителни за Глобалния фонд, следното:
а. Текущ подробен план за мултирезистентна туберкулоза (MDR-TB) (включващ броя
на пациентите с мултирезистентна туберкулоза, които ще бъдат включени на лечение,
и списък и количествени спецификации на
лекарствените продукти, които ще бъдат
доставени за лечение на мултирезистентна туберкулоза, отразяващи окончателните
прогнози на Главния получател за периода
на изпълнение на Програмата, обхванат от
Споразумението за безвъзмездна помощ) и
национални ръководства за програмно управление на мултирезистентната туберкулоза,
като и двата документа да са разработени в
сътрудничество с технически партньор, приемлив за Глобалния фонд; и
б. За всяко искане за отпускане на средства, което включва средства за доставка на
лекарствени продукти за мултирезистентна
туберкулоза, проформа фактура е издадена
от определения доставчик от Глобалния механизъм за доставка на лекарства, както е
делегирано от Инициативата Комитет „Зелена
светлина“.
2. Предварителни условия за отпускане на
средства от безвъзмездната помощ на нови
подполучатели и използване на средствата от
безвъзмездната помощ от нови подполучатели
Преди отпускане на средства от Главния
полу чател на средства от безвъзмездната
помощ към всеки подполучател, който не е
вече подполучател, изпълняващ дейности по
Програми, финансирани от Глобалния фонд в
България по Кръг 6 или Кръг 8 към крайната
дата на Фаза 1 в Графа 6 от заглавната част на
настоящото Споразумение и преди използването на средства от безвъзмездната помощ от
този подполучател, Главният получател трябва
да предостави на Глобалния фонд извършена
оценка, по форма и съдържание удовлетворителни за Глобалния фонд, на капацитета на
този подполучател да изпълнява дейности по
Програмата и да се отчита в съответствие с
изискванията на Глобалния фонд.
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В. СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ЗА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ
1. Не по-късно от 31 декември 2012 г.
Главният получател трябва да предостави на
Глобалния фонд доказателство, по форма и
съдържание удовлетворителни за Глобалния
фонд, че Главният получател е изградил система, чрез която се гарантира, че фармацевтичните продукти, закупени със средства на
Глобалния фонд, ще бъдат тествани за качество
на случаен принцип в лаборатория, която
отговаря на Програмата за предварителна
квалификация на СЗО или е сертифицирана
по ISO17025.
2. Не по-късно от 31 март 2013 г. Главният
получател трябва да предостави доказателство,
по форма и съдържание удовлетворителни за
Глобалния фонд, че е разработил подходящи
Стандартни оперативни процедури за дейности, свързани с доставките, които описват
взетите мерки за укрепване на дейностите по
оценка на търговете и документацията и са
в съответствие с изискванията на Глобалния
фонд и националните закони за обществени
поръчки.
3. Не по-късно от 31 март 2013 г. Главният
получател трябва да предостави доказателство,
по форма и съдържание удовлетворителни за
Глобалния фонд, че е разработил и е в процес на изпълнение на план за мониторинг и
оценка на подполучателите, който включва
процедура за редовни посещения на място от
Главния получател за преглед на управлението
на инвентара от подполучателите, условията
за съхраняване на складови наличности и
дейностите по отчитане.
4. Не по-к ъсно от 30 ноември 2012 г.
Главният получател трябва да предостави
доказателство, по форма и съдържание удовлетворителни за Глобалния фонд, че е избрал,
във основа на епидемиологичната ситуация
в България, както и последните налични
данни, регионите, в които ще се изпълняват
дейности по Програмата през години 4 и 5 от
изпълнението на Програмата, и е определил
подполучателите, които ще участват в това
изпълнение. Този изборен процес трябва да
взема под внимание епидемиологичната ситуация и резултатите, постигнати към края
на Програмата по туберкулоза по Кръг 6 на
Глобалния фонд и да включва достатъчно
обсъждане с НКК.
5. Главният получател докладва ежегодно,
по форма и съдържание удовлетворителни за
Глобалния фонд, за наличността на фармацевтични продукти за втората и третата кохорта
пациенти с мултирезистентна туберкулоза,
като взема под внимание продължителността
на курса на лечение (24 месеца или повече)
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и факта, че по Програмата лекарствата за
мултирезистентна туберкулоза се доставят
на всеки 6 месеца.
6. Главният получател и Глобалният фонд
признават и са съгласни всички данъци и митни сборове, които се налагат в съответствие
с действащото законодателство в Държавата
домакин и във връзка със закупуването на стоки или услуги със Средства от безвъзмездната
помощ от страна на Главния получател и други
подполучатели на средства от безвъзмездната
помощ, да бъдат заплатени от Правителството
на Република България с други ресурси, без
използването на средствата, предоставени по
това Споразумение.
7. Главният получател си сътрудничи със
съответната служба на Комитета „Зeлена
светлина“ (GLC) в усилията на Комитета да
предостави подкрепа на Главния получател
по отношение на изпълнението, управлението
и мониторинга на услугите, свързани с мултирезистентната туберкулоза, предоставяни в
страната, и за всяко необходимо разширяване
на тези услуги. Съответно Главният получател
трябва да отделя средства и да оторизира Глобалния фонд да отпуска максимум ежегодно
до 50 000 щатски долара или по-ниска сума,
съгласно споразумение между Комитета „Зeлена светлина“ и Глобалния фонд, за заплащане
на услугите на Комитета „Зелена светлина“
всяка година.
8. Главният получател потвърждава и се
съгласява, че съществуващата структура и
персонал на Структура за управление на програмите осигуряват необходимия капацитет
и нива на компетентност, за да се изпълняват ефективно Програмите, финансирани от
Глобалния фонд, с номера BUL-202-G01-H,
BUL-607-G02-Т и BUL-809-G03-Т. Следователно Главният получател потвърждава и се
съгласява всяко преструктуриране на Структура за управление на програмите да се съобщава на Глобалния фонд и да бъде предмет
на писмено одобрение от Глобалния фонд.
Главният получател също така потвърждава
и се съгласява, че независимо дали ще бъде
извършено такова преструктуриране, или не,
работното задание на Структура за управление
на програмите и на позициите в нея няма да
бъдат променяни. Всяка съществена промяна
в договор на член от персонала на Структура
за управление на програмите, включително
и прекратяване на такъв договор, ще бъде
адекватно обоснована от Главния получател
и одобрена от Глобалния фонд.
9. Използването на средства от безвъзмездната помощ от Главния получател за изплащането на всяко допълнително възнаграждение
на държавните служители, във връзка с някоя
Програма, финансирана от Глобалния фонд

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 5

(„допълнително възнаграждение“), трябва да
се извършва в съответствие с правилата за
определяне на бюджета за човешки ресурси,
утвърдени от Националния координационен
комитет и одобрени от Глобалния фонд.
Г. ФОРМУЛЯРИ, ПРИЛОЖИМИ ПО
ТОВА СПОРАЗУМЕНИЕ
За целите на Член 15б от Общите условия
на това Споразумение, озаглавен „Периодични
отчети“, Главният получател използва формата за „Текущ отчет за напредъка и искане
за отпускане на средства“, които могат да се
получат от Глобалния фонд при поискване.
Д. ОЧАКВАН ГРАФИК ЗА ОТПУСКАНЕ
НА СРЕДСТВА
За нуждите на Член 10а от Общите условия
на това Споразумение очакваният график
за отпускане на средства по Програмата ще
бъде на шестмесечие считано от началната
дата на Фаза 2.
Е. ПОЛИТИКА НА ГЛОБАЛНИЯ ФОНД
ЗА РАЗСРОЧЕНО ФИНАНСИРАНЕ
В момента на подписване на това Споразумение Глобалният фонд ще отдели („ангажира“) средства в размер до Първия ангажимент,
посочен в графа 8 на заглавната част, предмет
на сроковете и условията на това Споразумение. Вторият и Третият ангажимент за средствата по безвъзмездната помощ, в размери до
посочените в графа 8 на заглавната част, могат
да бъдат отделени от Глобалния фонд чрез
едногодишни нараствания (или ако периодът
на Програмата, обезпечен със средства, е помалък от една година, за продължителността
на този период). Всеки от Втория и Третия
ангажим ент ще бъде поет по усмотрение и
според пълномощията на Глобалния фонд,
както е описано в член 10 на това Споразумение, като се вземат предвид, заедно с други
фактори, възможностите за финансиране на
Глобалния фонд и рационалните нужди от
средства на Главния получател. Ако Вторият
или Третият ангажимент бъдат поети, това
ще бъде представено на Главния получател
чрез писмено уведомление от Глобалния фонд.
Главният получател потвърждава и се съгласява, че Вторият и Третият ангажимент могат
да не бъдат изцяло или частично отпуснати
от Глобалния фонд в случай на неспазване
от Главния получател на сроковете по това
Споразумение по решение единствено на
Глобалния фонд.

Рамка с индикатори за години 3, 4 и 5: Индикатори, целеви стойности и обхванати периоди

Туберкулоза

Година 3

Не

30 юни 2013 г.

Да

Година 4

Не

-

31.03.2013 г.

Период 13

Период 14

Година 5

Не

-

30.09.2013 г.

01.07.2013 г.

30 юни 2015 г.

Да

14.08.2013 г.

30.06.2013 г.

01.04.2013 г.

Период 15

Да

14.02.2014 г.

31.12.2013 г.

01.10.2013 г.

Период 16

Не

-

31.03.2014 г.

01.01.2014 г.

Период 17

Да

14.08.2014 г.

30.06.2014 г.

01.04.2014 г.

Период 18

6%
82 / 1,307

Предстои да
се определи

Относителен дял на прекъсналите лечение:
Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване през годината,
които са прекъснали лечението за повече от 2 последователни месеца
спрямо общия брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване регистрирани
през годината

Относителен дял на успешно лекуваните случаи на
мултирезистентна туберкулоза:
Брой и процент потвърдени случаи на мултирезистентна туберкулоза,
които са излекувани или които са завършили лечението, спрямо общия
брой потвърдени случаи на мултирезистентна туберкулоза включени на
лечение с лекарствени продукти от втори ред

3

4

14 август 2013 г.

Година 4

60%
33 / 55
(cohort 2011)

3%
32 / 1,057

>85%
954 / 1,122

10.2 / 100,000

4_Round 8_TB_Ramka_s_indikatori_3_4_5_bulg.xls

Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за превенция и контрол на туберкулозата в ромска общност

14 август 2013 г.

40%
4 / 10
(за кохортата
пацинети,
стартирали
лечение през
2010 г.)

Година 4

Не

28/ 100,000

Намаляване на разпространението на туберкулозата в местата за лишаване от свобода

14 август 2013 г.

14 август 2013 г.

14 август 2013 г.

Дата, на която е
дължим отчет

4%
45 / 1,122

>85%
1,009 / 1,187

10.8 / 100,000

Година 3

Целеви стойности

29/ 100,000

Дата, на която е
дължим отчет

Целеви стойности
Година 3

Подобряване на достъпа до превенция и лечение на туберкулозата за групите във висок риск – бежанци и лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск, инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна зависимост

14 август 2012 г.

14 август 2012 г.

Дата, на която е
дължим отчет

14 август 2012 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Да

28.02.2015 г.
15.05.2015 г.

5

Не е
приложимо

5%
67 / 1,337

84%
1,156/1,377

N/A

Година 2

38/ 100,000

Година 2

31.12.2014 г.
14.02.2015 г.

Период 20
01.01.2015 г.

3

Не е
приложимо

6%
83 / 1,377

83%
1,162 / 1,400

N/A

Дата, на която е
дължим отчет

Дата, на която е
дължим отчет

Период 19
01.10.2014 г.

14 август 2014 г.

14 август 2014 г.

14 август 2014 г.

14 август 2014 г.

Дата, на която е
дължим отчет

14 август 2014 г.

Дата, на която е
дължим отчет

75%
45 / 60
(cohort 2012)

3%
30 / 992

>85%
898 / 1,057

9.7 / 100,000

Година 5

27/ 100,000

Година 5

15 май 2015 г.

15 май 2015 г.

15 май 2015 г.

15 май 2015 г.

Дата, на която е
дължим отчет

15 май 2015 г.

Дата, на която е
дължим отчет

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в регистъра на пациентите с
мултирезистентна туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата
Изходните данни ще бъдат определени до 31 март 2013 г. Целевите стойности за Години 3-4
представляват респективно изхода от лечението за календарните кохорти от пациентите,
започнали лечение през 2010 г., 2011 г. и 2012 г. Предвид факта, че изходните данни не са
налични, целевите стойности са определени индикативно следвайки препоръките, заложени
в Плана за действие за превенция и контрол на мултирезистентната и екстензивно
резистентната туберкулоза в Европейския регион на СЗО 2011-2015. Когато бъдат
определени изходните данни, при необходимост ще бъдат ревизирани заложените целеви
стойности.
Първата кохорта, одобрена от Комитета "Зелена светлина", се състои от 50 пациента, от
които 40 са включени на лечение с лекарствени продукти от втори ред в края на 2009 г., а
останалите 10 - в началото на 2010 г. Това са пациенти, които са потвърдени като случаи на
мултирезистентна туберкулоза в периода 2007-2009, когато в страната не е било
предоставяно лечение с лекарствени продукти от втори ред. Това води до много по-голям
брой тежки форми (екстензивнорезистентни форми) и по-голям брой смъртни случаи, които
не са равномерно разпределени сред пациентите, започнали лечение през 2009 г. и тези,
започнали лечение през 2010 г. Освен това, поради факта че броят на проследяваните
пациенти в изходните данни и в целевата стойност за Година 3, е по-малък от 50,
резултатите изразени в проценти следва да се интерпретират с повишено внимание тъй

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата

Индикаторът ще бъде измерван чрез индивидуалните данни в Националния регистър на
пациентите с туберкулоза, които се събират от Националната програма за превенция и
контрол на туберкулозата

Коментари*

Коментари*
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Осигуряване на ефикасно управление и координация на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата

Повишаване на ефективността на диагностиката и лечението на туберкулозата в България

1

2

№ на
Наименование на оперативната цел
компонента

Доклад на СЗО
2009 за
Глобалния
контрол на
туберкулозата

Доклад на СЗО
2009 за
Глобалния
контрол на
туберкулозата

ЕЦПКЗ/СЗО
Европа.
Епидемиологич
ен надзор на
туберкулозата
2009

Година 1

40/ 100,000

Национален
център по
здравна
информация

Източник

Година 1

Източник

(за кохортата
Система за
пацинети,
епидемиологич
ен надзор на
стартирали
лечение през туберкулозата,
годишен отчет
2009 г.)

2006

2006

2009

Година

Изходни данни

2006

Година

Изходни данни

В. Оперативни цели на Програмата, области за предоставяне на услуги и индикатори

* моля, посочете източника на данните за измерване на индикатора в случай, че се различава от този за изходните данни.

80%
1,043 / 1,307

11.8 / 100,000

Стойност

39

Стойност

Относителен дял на успешно лекуваните случаи:
Брой и процент на новооткритите случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване през годината,
които са излекувани или които са завършили лечението, спрямо общия
брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с положително
микроскопско и/или културелно изследване регистрирани през годината

Честота на регистрираните новооткрити случаи на туберкулоза с
положително микроскопско изследване:
Брой новооткрити случаи на туберкулоза с положително микроскопско
изследване, съобщени на Националната програма по туберкулоза през
годината на 100 000 население

Описание на индикатора

Заболеваемост от туберкулоза:
Брой регистрирани новооткрити случаи на туберкулоза (всички форми)
през годината на 100 000 население

Описание на индикатора

Не

-

30.09.2014 г.

01.07.2014 г.

Да се осигури устойчивост в изпълнението на Националната програма по туберкулоза чрез висококачествена диагностика, лечение и подобряване на контрола на мултирезистентната туберкулоза.

30 юни 2014 г.

Да

14.02.2013 г.

31.12.2012 г.

Период 12

01.01.2013 г.

ДЪРЖАВЕН

2

1

№ на
индикатора за
резултат

1

Период 11

01.10.2012 г.

96

№ на
индикатора за
въздействие

1

Основни
цели

Б. Основни цели на програмата, индикатори за въздействие и резултат

Дата, на която е дължим одиторски доклад:

Искане за отпускане на средства? (Да, Не)

14.08.2012 г.

-

30.09.2012 г.

30.06.2012 г.

Крайна дата на периода:

Дата, на която е дължим текущия отчет за
напредъка (обикновено 45 дни след края на периода)

Период 10

01.07.2012 г.

Период 9

01.03.2012 г.

Начална дата на периода:

А. Обхванати периоди и дати за подаване на искания за отпускане на средства и текущи отчети за напредъка на Програмата (обикновено се попълват от Секретариата по време на преговорите за безвъзмездната помощ)

Номер на безвъзмездната BUL-809-G03-T
помощ:
Министерство на здравеопазването на Република България
Главен получател:

Информация за програмата
Република България
Държава:
Туберкулоза
Заболяване:

С Т Р.
БРОЙ 70

2

2

2

2

2

2

3

4

4

5

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

77%
701 / 910

0

Брой и процент новооткрити пациенти и пациенти с
предшестващо лечение, които получават тестване за
лекарствена чувствителност към лекарствени препарати от
втори ред, спрямо тези, които подлежат на изследване
съгласно националните методични указания

Брой на лабораторно потвърдените пациенти с
мултирезистентна туберкулоза, които са включени на
директно наблюдавано лечение с лекарствени продукти от
втори ред

Брой на установените и издирени лица контактни на
пациенти с туберкулоза

Висококачествени
диагностика и лечение

Висококачествени
диагностика и лечение

Висококачествени
диагностика и лечение

Брой лица от ромска общност обхванати със скрининг за
риска от туберкулоза чрез анкета

Брой пациенти с туберкулоза от ромска общност с директно
наблюдавано лечение в интензивната и продължителната
фаза или с латентна туберкулозна инфекция, които
получават подкрепа от ключови сътрудници

Грижи за туберкулозата в
общността

Грижи за туберкулозата в
общността
2007

2009

2009

2009

2007

2007

2008

2008

2006

2007

9 900

600

8 250

Система за
програмен
мониторинг

1 400

Система за
програмен
мониторинг

251

Система за
програмен
мониторинг

Доклади за
проведени
обучения

56%
503/ 894

83%
826 / 990

892

97%
29 / 30

311

9,947

1,960

170

92%
8,984/ 9,715

9 699

65
(целева
55
стойност по
(резултат, отчетен
Програма
от Програма "ПКТ"
"ПКТБ" за
към 31.12.2011 г.)
периода окт.дек. 2011 г.)

78%
1,419 / 1,819

84%
1,156 / 1,377

1 337

50%
15 / 30

Сектор
"Медицински"
77.9%
към
8,000/ 10,271
Министерство на
правосъдието

Дирекция
"УСДП", МЗ

Дирекция
"УСДП", МЗ

Дирекция
"УСДП", МЗ

Дирекция
"УСДП", МЗ

Дирекция
"УСДП", МЗ

НЦЗПБ

Източник

Последно
отчетени
резултати (П7
към 31.12.2011г.)

Фаза 1

35

3,520

800

0

40%
4,000 / 9,900

5,610

30

80%
482 / 603

84%
554 / 660

561

255

3,500

1,000

0

40%
4,000 / 9,900

5 285

35

83%
471 / 568

>85%
477 / 561

528

Период 12-13

625

7,000

2,412

154

81%
8,000 / 9,900

10 570

70

83%
942 / 1,135

>85%
954 / 1,122

1 057

100%
30 / 30

Период 14-15

2013 г.

260

3 500

1,438

0

40%
4,000 / 9,900

5 456

45

85%
453 / 533

>85%
449 / 528

496

Период 16-17

600

7 250

3,088

80

81%
8,000 / 9,900

10 912

70

85%
906 / 1,066

>85%
898 / 1,057

992

100%
30 / 30

Период 18-19

2014 г.

Целеви стойности по шестмесечия за Години 3 - 5

4_Round 8_TB_Ramka_s_indikatori_3_4_5_bulg.xls

130

7,000

2,000

155

81%
8,000 / 9,900

11 220

60

80%
964 / 1,205

>85%
1,009 / 1,187

1 122

100%
30 / 30

Период 10-11

2012 г.
Период 9
(само за
информация)

145

1 000

600

0

20%
2,000 / 9,900

2 549

N/A

90%
224 / 249

>85%
211 / 248

232

Период 20

2015 г.

Настояща
безвъзмездна
помощ

Настояща
безвъзмездна
помощ

Настояща
безвъзмездна
помощ

Настояща
безвъзмездна
помощ

ГФ

Национална
програма

ГФ

Национална
програма

Национална
програма

Национална
програма

Национална
програма

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

Да - с натрупване
за годината

годината/ Не - без
натрупване)

Целевите стойности
са с натрупване (Да -

Индикаторът е
с натрупване до
края на програмата/
обвързан с
финансиране от: Да - с натрупване за

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Не

Изходните данни
са включени в
целевите
стойности (Да/Не)

Целевите стойности за обучен персонал са комбинирани от ОПУ 4.1:
Групи във висок риск; ОПУ 4.2.: Доставчици на грижи; ОПУ 4.4: Грижи за
туберкулозата в общността и ОПУ 5.1: Грижи за туберкулозата в
общността.
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 9.

Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с отчетните
периоди на Националната програма за туберкулоза, т.е. с календарната,
а не с програмната година.
Стойностите за знаменателя са индикативни. Отчетени резултати в
проценти ще се изчисляват въз основа на официалната статистика,
предоставена от Сектор "Медицински" към Министерство на
правосъдието, представляваща среден брой лица лишени от свобода за
съответното тримесечие и за календарната година.
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 9.

Издирване на контактни лица се извършва когато основният пациент има
потвърдена или предполагаема белодробна, ларингиална или плеврална
туберкулоза.
Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с националната
система за епидемиологичен надзор и отчетните периоди на
Националната програма за туберкулоза и Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в България".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 9.

Забележка: Обща целева стройност за Програма "Подобряване на
контрола на туберкулозата в България" (ПКТБ) и Програма "Укрепване на
Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в
България" (УНПТБ). Очаква се, че през Година 5 на Програма "ПКТБ"
(календарната 2012 г.), общо 60 пациента от третата кохорта, одобрена
от Комитета "Зелена светлина", ще бъдат включени на лечение с
лекарствени продукти от втори ред. Целевите стойности за Години 3-5 на
Програма "УНПТБ" са с натрупване за годината и отразяват само новите
пациенти, които се включват на лечение през календарната година.
Годишните стойности с натрупване са хармонизирани с националната
система за епидемиологичен надзор и отчетните периоди на
Националната програма за туберкулоза и Програма "ПКТБ".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и като продължение на резултатите по Програма
"ПКТБ".

Реалните резултати се измерват чрез индивидуалните данни, събрани от
28-те области на страната за нуждите на Националния регистър, за
пациентите с белодробна туберкулоза, които получават ТЛЧ с валидни
резултати най-малко за Изониазид и Рифампицин (числител) и броя на
пациентите с белодробна туберкулоза с положително културелно
изследване (знаменател). Реалните резултати, отчетени за Период 1
покриват две календарни тримесечия, а годишните резултати с
натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната
програма и Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 9.

Реалните резултати ще бъдат измервани чрез индивидуалните данни,
събирани за нуждите на Националния регистър на пациентите с
туберкулоза. Реалните резултати, отчетени за Период 1 на Фаза 1
покриват две календарни тримесечия, а годишните резултати с
натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната
програма и Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 11 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 10.
Числител: Брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване, за които е
съобщено на Националната програма по туберкулоза, че са излекувани
или че са завършили лечението 12 месеца след тяхната регистрация и
започване на лечение.
Знаменател: Общ брой на новооткритите случаи на белодробна
туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно изследване,
съобщени на Националната програма по туберкулоза в даден период от
време.
Множител: 100.

Реалните резултати ще бъдат измервани чрез индивидуалните данни,
събирани за нуждите на Националния регистър на пациентите с
туберкулоза. Реалните резултати, отчетени за Период 1 на Фаза 1
покриват две календарни тримесечия, а годишните резултати с
натрупване са хармонизирани с националната система за
епидемиологичен надзор и отчетните периоди на Националната
програма и Програма "Подобряване на контрола на туберкулозата".
Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
натрупване за годината и продължение на стойността за Период 9.

Системата за външна оценка на качеството на на провежданите
културелни изследвания и тестване за лекарствена чувствителност (ТЛЧ)
беше успешно внедрена през Фаза 1 и се провежда на шестмесечна база.
През Фаза 1 и Фаза 2 индикаторът измерва броя на лабораториите, които
участват във външния лабораторен контрол и получават сертификати за
добро представяне при провеждане на културелни изследвания и
тестване за лекарствена чувствителност. Разбивката на целевата
стойност включва 26 лаборатории, които провеждат културелни
изследвания, 3 регионални лаборатории, които провеждат ТЛЧ и
Националната референтна лаборатория по туберкулоза, която участва
във външен лабораторен контрол веднъж годишно, но сертификатите са
валидни през цялата година.

Коментари

Не е Топ 10
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"Предоставената подкрепа" включва следните дейности:
- подкрепа за наблюдаване приема на медикаменти;
- подкрепа чрез пакети с храна;
- образоване, мотивиране и консултиране на пациенти с туберкулоза,
техните семейства и близки контактни лица за придържане към
лечението.
Целевите стойности за Периоди 8-10 са представени като стойности с
натрупване за годината с начало Период 8.

Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
Еквивалентен натрупване за годината с начало Период 8. Отчетените резултати ще
на Топ 10
бъдат натрупани като се вземат предвид резултатите от Период 8.

Целевата стойност за Период 10 е представена като стойност с
Еквивалентен натрупване за годината с начало Период 8. Отчетените резултати ще
на Топ 10
бъдат натрупани като се вземат предвид резултатите от Период 8.

Не е Топ 10

Не е Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10

Топ 10

Не е Топ 10

Топ 10
индикатор

ВЕСТНИК

Не са налични

9.5%
681 / 7169

197 бежанци и
търсещи
убежище

Брой лица от групите във висок риск обхванати със скрининг
за риска от туберкулоза чрез анкета (бежанци и търсещи
убежище, имигранти, млади хора в риск)

Групи във висок риск

Групи във висок риск

107

68.8%
7071 / 10271

Брой здравни работници, сътрудници на терен и ключови
сътрудници от общностите обучени за участие в контрола на
туберкулозата сред групите във висок риск (бежанци и
търсещи убежище, имигранти, млади хора в риск, ромска
общност)

Групи във висок риск

80%
1,043 / 1,307

Брой и процент новооткрити случаи с белодробна
туберкулоза с положително микроскопско и/или културелно
изследване регистрирани през годината, които са успешно
лекувани (излекувани или завършили лечението) спрямо
тези, съобщени на Националната програма по туберкулоза

Висококачествени
диагностика и лечение

Брой и процент лица лишени от свобода, обхванати със
скрининг за инфекция с туберкулоза (чрез анкета,
рентгенологичен/ флуорографски преглед и туберкулинов
кожен тест)

1 314

Брой новооткрити случаи с белодробна туберкулоза с
положително микроскопско и/или културелно изследване,
съобщени на Националната програма по туберкулоза

Висококачествени
диагностика и лечение

2007

Година

Целева
стойност
(Период 7)

ДЪРЖАВЕН

3044

3%
1 / 30

Стойност

Изходни данни (ако са налични)

Брой и процент лаборатории с добро представяне на
външната оценка на качеството на провежданите културелни
изследвания и тестване за лекарствена чувствителност на
годишна база

Индикатор

Подобряване на
диагностиката

№ на
№ на
Област за предоставяне
на услуги
индикатора компонента

БРОЙ 70
С Т Р. 9 7

ОБЩО*

П9

Категория разходи

Човешки ресурси
Техническа помощ
Обучение
Медицински продукти и медицинско оборудване
Лекарства и фармацевтични продукти
Управление на доставките
Инфраструктура и друго оборудване
Информационни материали
Мониторинг и оценка
Подкрепа и стимулиране на целевите групи
Планиране и администрация
Режийни разходи
Други

ОПУ 2.3: Мултирезистентна туберкулоза

ОПУ 3.3: Управление и супервизия

ОПУ 4.1. Групи във висок риск

ОПУ 5.1: Грижи за туберкулозата в
общността
ОПУ 5.2: Управление и супервизия

Повишаване на ефективността на диагностиката и
лечението на туберкулозата в България

Повишаване на ефективността на диагностиката и
лечението на туберкулозата в България

Повишаване на ефективността на диагностиката и
лечението на туберкулозата в България

Намаляване на разпространението на туберкулозата
в местата за лишаване от свобода в България

Намаляване на разпространението на туберкулозата
в местата за лишаване от свобода в България

Намаляване на разпространението на туберкулозата
в местата за лишаване от свобода в България

Подобряване на достъпа до превенция и лечение на
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и
лица, търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица с
алкохолна зависимост

Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за
превенция и контрол на туберкулозата в ромска
общност

Разширяване на обхвата на ефикасни грижи за
превенция и контрол на туберкулозата в ромска
общност

Туберкулоза: лечение

Туберкулоза/ХИВ свързани
дейности

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: откриване на
случаи

Туберкулоза: откриване на
случаи

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: откриване на
случаи

Туберкулоза: Укрепване на
здравната система (УЗС)

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

ПП

ПП

1

2

3

6154

Главен
получател/Подполучатели

ГП

№

Име

Лечебни заведения

Неправителствени организации

Министерство на здравеопазването (МЗ)

Изпълнител

Други (лечебни заведения)
ОБЩО*

Неправителствени организации (НПО)

Министерство на здравеопазването (МЗ)

ОБЩО*

ОПУ 4.5. Управление и супервизия

ОПУ 4.4. Грижи за туберкулозата в
общността

ОПУ 4.3. Застъпничество, комуникация и
социална мобилизация

ОПУ 4.2. Всички доставчици на услуги

ОПУ 3.2: Подобряване на диагностиката

ОПУ 3.1: Групи във висок риск

ОПУ 2.5: Управление и супервизия

0

76 216
1 500
127 286

101 622
2 000
143 142

210 255

1 636

58 054

1 636

28 455

0

400

9 872

1 671

0

7 855

6 676

0

16 704

22 201

1 237

52 758

210 255

25 035

82 451

102 769

П11

Година 3
49 570

П10
39 520

П9

0
127 286

0

49 441

0

26 807

0

0

2 518

0

0

6 300

0

3 700

143 142

65 922

0

35 742

0

0

3 358

0

0

0

0

0

37 020

1 500

0

1 100

П12

1.1.2013

434 891

37 313

82 451

315 127

П12

434 891

6 773

51 466

5 923

28 855

0

2 954

6 164

2 507

40 398

8 091

10 013

0

21 679

33 017

111 264

104 137

1 650

П12

154 146
31 855
4 005
111 172
0
0
51 550
0
7 020
23 085
37 654
14 404
0
434 891

П12

31.3.2013

Общо

82 101
38 243

65 848

308 072

342 740
915 574

187 728

П13

308 072

2 453

51 986

2 453

28 919

0

0

5 758

2 507

0

5 020

11 903

0

58 479

33 928

8 254

90 977

5 435

П13

155 077
33 068
11 040
0
0
0
11 550
5 800
3 353
24 845
47 654
15 686
0
308 072

П13

506 986

Година 3

Общо

915 574

8 409

224 883

7 559

119 859

0

3 354

21 912

4 178

40 398

22 246

16 689

3 700

38 384

128 358

116 001

156 895

2 750

Година 3

Общо

474 636
55 710
35 990
111 172
0
0
59 410
440
7 020
47 636
61 745
61 816
0
915 574

Година 3

П13

1.4.2013
30.6.2013

П14

1.7.2013

406 229

38 243

82 501

285 485

П14

674 821

38 243

82 101

554 476

П15

674 821

2 453

65 943

2 453

28 919

0

0

9 577

2 507

6 655

13 790

11 903

0

26 201

57 737

357 248

87 109

2 325

П15

Година 4

406 229

4 613

51 986

4 573

29 319

0

0

5 758

6 147

0

5 020

11 903

2 218

145 904

40 347

8 274

84 137

6 030

П14

155 434
32 873
16 485
385 123
0
0
11 550
13 550
3 353
24 845
12 654
18 956
0
674 821

П15

Година 4

155 434
32 058
17 375
0
122 426
0
11 550
5 000
9 203
24 845
12 654
15 686
0
406 229

П14

П15

1.10.2013
31.12.2013

Година 4

30.9.2013

П16

1.1.2014

423 323

38 243

82 501

302 578

П16

423 323

4 613

51 986

4 573

29 319

0

2 954

5 758

6 147

0

7 135

11 903

0

145 904

33 928

3 935

109 137

6 030

П16

155 077
34 173
7 710
0
122 426
0
11 550
5 000
9 203
24 845
37 654
15 686
0
423 323

П16

31.3.2014

Общо

1 812 445

152 973

329 204

1 330 268

Година 4

Общо

1 812 445

14 134

221 900

14 054

116 475

0

2 954

26 850

17 308

6 655

30 965

47 614

2 218

376 489

165 940

377 710

371 360

19 820

Година 4

Общо

621 022
132 170
52 610
385 123
244 851
0
46 200
29 350
25 110
99 379
110 616
66 014
0
1 812 445

Година 4

П17

1.4.2014

309 459

38 243

82 555

188 661

П17

309 459

2 453

52 116

2 453

28 919

0

0

6 573

2 507

0

5 476

12 075

0

58 802

36 718

8 332

90 709

2 325

П17

155 077
31 292
13 830
0
0
0
11 550
5 000
3 524
26 113
47 654
15 419
0
309 459

П17

30.6.2014

П18

1.7.2014

773 910

38 243

82 955

652 712

П18

292 141

38 243

82 555

171 343

П19

292 141

2 453

65 389

2 453

28 919

0

0

10 502

2 507

0

14 433

12 075

0

26 004

33 928

4 310

86 841

2 325

П19

Година 5

773 910

5 045

52 800

4 843

29 319

0

0

6 573

6 875

5 773

5 712

12 075

0

146 430

55 728

354 621

83 869

4 245

П18

155 434
33 830
16 485
0
0
0
11 550
13 660
3 524
26 316
12 654
18 688
0
292 141

П19

Година 5

155 077
32 852
9 390
372 683
122 426
0
11 550
5 000
10 544
26 316
12 654
15 419
0
773 910

П18

П19

1.10.2014
31.12.2014

Година 5

30.9.2014

П20

1.1.2015

336 681

25 495

55 437

255 749

П20

336 681

3 364

34 744

3 486

19 679

0

0

4 382

4 583

0

5 343

8 050

0

137 955

22 619

3 230

85 552

3 695

П20

103 305
23 885
3 090
0
122 426
0
7 700
5 000
7 517
17 071
33 436
13 251
0
336 681

П20

28.2.2015

Общо

1 712 192

140 225

303 501

1 268 465

Година 5

Общо

1 712 192

13 316

205 049

13 236

106 835

0

0

28 030

16 472

5 773

30 965

44 276

0

369 191

148 993

370 493

346 972

12 590

Година 5

Общо

568 894
121 860
42 795
372 683
244 851
0
42 350
28 660
25 110
95 815
106 398
62 777
0
1 712 192

Година 5

ОБЩО
%

%

1%

15%

1%

8%

0%

0%

2%

1%

1%

2%

2%

0%

18%

10%

19%

20%

1%

%

8%

22%

70%

4 440 211 100%

359 046

975 445

3 105 720

Фаза 2

ОБЩО

4 440 211 100%

35 859

651 832

34 849

343 169

0

6 308

76 792

37 959

52 826

84 175

108 579

5 918

784 064

443 290

864 204

875 227

35 160

Фаза 2

ОБЩО

1 664 552 37%
309 740 7%
131 395 3%
868 977 20%
489 702 11%
0 0%
147 960 3%
58 450 1%
57 240 1%
242 830 5%
278 758 6%
190 607 4%
0 0%
4 440 211 100%
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С. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Подобряване на достъпа до превенция и лечение на
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна
Подобряване на достъпа до превенция и лечение на
туберкулозата за групите във висок риск - бежанци и лица,
търсещи убежище, имигранти, младежи в риск,
инжекционно употребяващи наркотици, лица с алкохолна

ОПУ 2.2: Висококачествени диагностика и
лечение

Повишаване на ефективността на диагностиката и
лечението на туберкулозата в България

Туберкулоза: лечение

3

0

2 000

36 120

ОПУ 2.1: Подобряване на диагностиката

Повишаване на ефективността на диагностиката и
лечението на туберкулозата в България

Туберкулоза: откриване на
случаи

0

П11

Година 3
П10

122 567
23 855
12 655
0
0
0
7 860
440
0
17 823
12 226
12 830
0
210 255

П11

Година 3
85 167
0
19 330
0
0
0
0
0
0
2 883
5 085
14 821
0
127 286

П10

П11

1.10.2012
31.12.2012

ДЪРЖАВЕН

ОПУ 2.4: Туберкулоза/ХИВ

0

Осигуряване на ефикасно управление и координация
на Националната програма за превенция и контрол на ОПУ 1.2: Управление и супервизия
туберкулозата

Туберкулоза: Подкрепяща
среда

2

П9
0

Област за предоставяне на услуги

1

Компонент

Осигуряване на ефикасно управление и координация
на Националната програма за превенция и контрол на ОПУ 1.1: Мониторинг и оценка
туберкулозата

Туберкулоза: Укрепване на
здравната система (УЗС)

Макро-категория

П9
112 756
0
0
0
0
0
0
0
0
3 845
6 780
19 761
0
143 142

П10

1.7.2012
30.9.2012
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№

B. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КОМПОНЕНТИ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

№

A. КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОБОБЩЕНИЯ БЮДЖЕТ ПО КАТЕГОРИИ РАЗХОДИ

1.3.2012
30.6.2012

Период: до

Туберкулоза

Период: от

България
BUL-809-G03-T
Министерство на здравеопазването на Р България
ЕВРО
Фаза 2

Обобщен бюджет за години 3, 4 и 5
(предишно Приложение А)

Описание на Програмата
Държава
Споразумение
Главен Получател
Валута
Фаза на Безвъзмездната помощ

С Т Р.
БРОЙ 70
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2008 г. за условията и реда
за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по мярка „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г. (обн., ДВ, бр. 61 от 2008 г.; изм.,
бр. 37, 45 и 55 от 2010 г., бр. 65, 68, 89 и 99 от
2011 г., бр. 53 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 10, ал. 3 думата „шест“ се заменя
с „четири“.
§ 2. В чл. 11, ал. 6 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и чл. 96, параграф 2, буква „а“
от Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на
Съвета от 25 юни 2002 г. относно финансовия
регламент, приложим към общия бюджет на
Европейските общности (ОВ, L, бр. 248 от
16 септември 2002 г.)“ се заменят с „чл. 106,
параграф 1, чл. 107, параграф 1 и чл. 109,
параграф 2, буква „а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент
и на Съвета от 25 октомври 2012 г. относно
финансовите правила, приложими за общия
бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета (ОВ L,
бр. 298 от 26 октомври 2012 г.)“.
§ 3. В чл. 26 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „чл. 25, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 25, ал. 1“.
2. В ал. 4 думите „чл. 25, ал. 1, т. 1“ се
заменят с „чл. 25, ал. 1“.
§ 4. В чл. 29 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
(ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43 от
Устройствения правилник на Държавен фонд
„Земеделие“ (ДВ, бр. 55 от 2012 г.) (УПДФЗ)“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП)“ се заменят с „по чл. 43
от УПДФЗ“.
§ 5. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ (ОДФ – ПСМП) на РА“ се заменят с „по
чл. 43 от УПДФЗ“.
2. В ал. 2 тирето и думите след него „отдел
„Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“
се заменят с „по чл. 43 от УПДФЗ“.
3. В ал. 3 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 от УПДФЗ“.
4. В ал. 4 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 от УПДФЗ“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 9 9

5. В ал. 5 думите „ОДФ – ПСМП“ се заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 43 от УПДФЗ“.
§ 6. В чл. 33а, т. 1 думите „по-рано от 1
месец“ се заменят с „по-късно от 4 месеца“.
§ 7. В чл. 38 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ (ОДФ – РРА – РА)“ се
заменят с „по чл. 44 от УПДФЗ“.
2. В ал. 3 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
от УПДФЗ“.
3. В ал. 4 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 от УПДФЗ“.
§ 8. В чл. 39, ал. 1 думите „ОДФ – РРА – РА“
се заменят с „областна дирекция на фонда по
чл. 44 от УПДФЗ“.
§ 9. В чл. 40 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 тирето и думите след него „отдел
„Регионална разплащателна агенция – Разплащателна агенция“ се заменят с „по чл. 44
от УПДФЗ“.
2. В ал. 2 думите „ОДФ – РРА – РА“ се
заменят с „областната дирекция на фонда по
чл. 44 от УПДФЗ“.
§ 10. В чл. 44 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В слу чай на проекти, вк лючващи
строително-монтажни работи, срокът за изпълнение по ал. 1 може да се удължи с до
12 месеца, като крайната дата за изпълнение
на одобрения проект не може да е по-късно
от 15 юли 2015 г.“
§ 11. В приложение № 2а към чл. 11, ал. 8,
т. 1 и 2 думите „чл. 93, параграф 1, чл. 94 и
чл. 96, параграф 2, буква „а“ от Регламент
(ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25
юни 2002 г. относно финансовия регламент,
приложим към общия бюджет на Европейските
общности“ се заменят с „чл. 106, параграф 1,
чл. 107, параграф 1 и чл. 109, параграф 2, буква
„а“ от Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012
на Европейския парламент и на Съвета от
25 октомври 2012 г. относно финансовите
правила, приложими за общия бюджет на
Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета“.
§ 12. В приложение № 9 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „III. Документи за кандидатстване“ се правят следните изменения и
допълнения:
а) точки 2 и 7 от подраздел „Документи,
свързани с допустимостта на кандидата“ се
отменят;

С Т Р.
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б) в т. 2 от подраздел „Документи, свързани
с допустимостта на инвестицията и разходите“ след думата „проектантите“ се поставя
запетая и се добавя „които да са на хартиен
и електронен носител“.
2. Преди „Таблица за допустимите инвестиции“ се добавя следният текст:
„Държавен фон д „Земеделие“ е а дминистратор на лични данни съгласно чл. 3
от Закона за защита на личните данни и е
вписан в Регистъра на администраторите на
лични данни под идентификационен номер
197214. Държавен фонд „Земеделие“ събира
и обработва лични данни за нуж дите на
прилагане, контрол и мониторинг на ПРСР.
Предоставените лични данни на Държавен
фонд „Земеделие“ за нуждите на прилагане,
контрол и мониторинг на ПРСР не се предоставят на трети лица освен при наличие
на изрично съгласие или в случаите, когато
е предвидено в нормативен акт. Кандидатите или ползвателите на помощта по мярка
123 „Добавяне на стойност към земеделски
и горски продукти“ от ПРСР представят
доброволно на Държавен фонд „Земеделие“
следните категории лични данни: трите имена,
ЕГН, адрес, данни от лична карта (паспортни
данни), телефон, електронна поща, пол, както

БРОЙ 70

и допълнителни данни, необходими във връзка с прилагането, контрола и мониторинга
по мярка 123 „Добавяне на стойност към
земеделски и горски продукти“ от ПРСР. В
случай на упълномощаване Държавен фонд
„Земеделие“ обработва следните категории
лични данни на упълномощеното лице: трите
имена, ЕГН, данни от лична карта (паспортни
данни). Всяко физическо лице има право на
достъп до отнасящите се за него лични данни,
които се обработват от Държавен фонд „Земеделие“, и право на коригиране на същите
по реда и условията на Закона за защита на
личните данни. Непредоставянето на лични
данни, които се изискват съгласно тази наредба, води до прилагането на изискванията
на чл. 31, ал. 7.“
§ 13. В приложение № 10 към чл. 30, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 3 и 8 от раздел „I. Документи,
свързани с допустимостта на кандидата“ се
отменят.
2. В т. 2 от подраздел „Документи, свързани
с допустимостта на инвестицията и разходите“ след думата „проектантите“ се поставя
запетая и се добавя „които да са на хартиен
и електронен носител“.

§ 14. Приложение № 11 към чл. 30, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 11
към чл. 30, ал. 1
ДЕКЛАРАЦИЯ
за обстоятелствата по чл. 3 и 4 ЗМСП
Преди попълване е необходимо внимателно да се запознаете с реквизитите на декларацията, указанията за нейното попълване и справката за обобщените параметри на предприятието.
Подписаният .................................................................................................................................................
(трите имена)
с ЕГН , притежаващ/а лична карта № ,
издадена от МВР, гр. ................................................................................................................................... ,
в качеството ми на ......................................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, друг вид представителство)
на предприятието .........................................................................................................................................
(наименование на юридическото лице, фирма на едноличния търговец,
трите имена на физическото лице, наименование на гражданското дружество)
със седалище и адрес на управление (постоянен адрес) ............................................, ЕИК ........................
ДЕКЛАРИРАМ:
1. По смисъла на чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия представляваното от мен
предприятие е:
 Независимо предприятие
 Предприятие партньор
 Свързано предприятие
2. Представляваното от мен предприятие за  финансова година е със следните параметри
по чл. 3 ЗМСП за средносписъчен брой на персонала, годишен оборот и стойност на активите, като
са взети предвид всички отношения с други предприятия по смисъла на чл. 4 ЗМСП:
Средносписъчен брой на
персонала

Годишен оборот
(хил. лв.)
< 97500

< 19500

Стойност на активите
(хил. лв.)
< 3900

< 3900

< 10

C

B

A

A

< 19500
B

< 84000
C

< 50

C

B

B

B

B

C

< 250

C

C

C

C

C

C
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Упътване: Със знак Х се отбелязват две от посочените клетки според данните на предприятието. Кое да
е отбелязване на клетка с код A определя предприятието като микропредприятие. Когато не е отбелязана
клетка с код A, кое да е отбелязване на клетка с код B определя предприятието като малко предприятие. В
останалите случаи предприятието е средно предприятие. Данните се определят на база последния одобрен
финансов отчет. В случаите на новообразувани малки и средни предприятия, чийто финансов отчет още не
е одобрен, данните се определят според стойността на показателите за текущата финансова година.
3. Представляваното от мен предприятие съгласно чл. 3 и 4 ЗМСП има статут на:
А  Микропредприятие

В  Малко предприятие

С  Средно предприятие

Съгласно чл. 4б, ал. 2 ЗМСП, ако в две последователни финансови години предприятието превиши
или слезе под границите по чл. 3 ЗМСП, това се отразява на неговия статус на микро-, малко или
средно предприятие.
4. В случай на несъответствие на данните в т. 2 със статуса на предприятието в т. 3 се задължавам заедно с настоящата декларация да предоставя данни за всяка финансова година, предхождаща
годината по т. 2, докато данни от две поредни финансови години потвърдят параметрите, въз основа
на които съм декларирал статуса в т. 3.
Декларирам верността на данните в декларацията.
Дата: ..........................

Подпис:.......................................

За деклариране на неверни данни се носи наказателна отговорност по Наказателния кодекс.“

§ 15. В приложение № 12 към чл. 38, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се отменя.
2. В т. 4 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“.
3. Създават се т. 7 и 8:
„7. Проект на договор за поръчителство
(представя се само в случаите, когато е избрано обезпечението при заявка за авансово
плащане да бъде поръчителство).
8. Решение на съвета на директорите (при
едностепенна система) или на управителния
съвет (при двустепенна система) на предложените за поръчители ЮЛ за сключване на
договора за поръчителство (представя се, в
случай че предложените за поръчители ЮЛ
са акционерни дружества) (представя се само
в случаите, когато е избрано обезпечението
при заявка за авансово плащане да бъде поръчителство.“
§ 16. В приложение № 13 към чл. 39, ал. 1
се правят следните изменения и допълнения:
1. В раздел „Общи документи“ се правят
следните изменения и допълнения:
а) точка 2 се отменя;
б) в т. 3 запетаята и думите след нея „ведно
с копие от документ за самоличност на лицето, което подава документите за плащане“
се заличават;
в) в т. 12 думите „Копие от удостоверение
за регистрация по ЗДДС или декларация“ се
заменят с „Декларация“;
г) в т. 17 след думата „месеца“ се поставя
запетая и се добавя „ведно с подробен опис
на застрахованото имущество“;
д) в т. 26 след думата „сметка“ се поставя
запетая и се добавя „която да е на хартиен и
електронен носител“;

е) в т. 27 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
ж) в т. 33 думите „по-рано от 1 месец“ се
заменят с „по-късно от 4 месеца“;
з) създава се т. 35:
„35. Декларация за съответствие с всички
задължителни стандарти по чл. 45.“
2. В подраздел „Изграждане, реконструкция
или подобрение (включително разходите по
събаряне на съществуващи стари и изостанали
в технологично отношение сгради) на сгради
за целите на проекта“ от раздел „Специфични
документи според предмета на инвестиция“
се правят следните изменения и допълнения:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 5 след думата „протокол“ се добавя
„на хартиен и електронен носител“;
в) създават се т. 6 и 7:
„6. Писмо-обосновка и подробна количествено-стойностна сметка (на хартиен и
електронен носител) от строителя, детайлно
изясняваща обстоятелствата, наложили извършването на допълнителни строителномонтажни дейности (когато е приложимо).
7. Заповед за изменяне на количественостойностна сметка, вариационна заповед,
книга на обекта, одобрена от лицето, упражняващо строителен надзор, и възложителя
(когато е приложимо).“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
§ 18. (1) Параграф 10, т. 2 се прилага и за
ползватели на помощта със сключени договори
за отпускане на финансова помощ, чийто срок
не е изтекъл към деня на влизане в сила на
тази наредба.
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(2) Ползвателите на помощта със сключени
договори за отпускане на финансова помощ,
чийто срок не е изтекъл към деня на влизане
в сила на тази наредба, могат да подадат в РА
искане за промяна на договора за отпускане
на финансовата помощ при условията на ал. 1
не по-късно от десет дни преди изтичането на
срока на договора. Към искането се прилагат
доказателства, необходими за преценка на
основателността на искането.
(3) В срок до десет дни от подаване на искането за промяна РА приема или отхвърля
исканата промяна.
Министър:
Димитър Греков
6296

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1455
от 31 юли 2013 г.

за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница
на Република България
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се уреждат способите и организацията за осъществяване
наблюдението на сухоземни, морски и речни
участъци от държавната граница на Република
България.
Чл. 2. Възложеното с нормативни актове
участие на Главна дирекция „Гранична полиция“ (ГДГП) в постигането на сигурност
в гражданското въздухоплаване на международните летища се реализира чрез осъществяването на специфична охранителна дейност.
Чл. 3. Ефективното изпълнение на дейности
те по наблюдението на границата, както и
участието в постигането на сигурност в гражданското въздухоплаване на международните
летища и на пристанищата се постигат чрез:
1. задълбочено познаване и точно прилагане от органите на ГДГП на нормативните
актове, регламентиращи организацията и
дейността за осъществяване на граничния
контрол, специфичната охранителна дейност
в зоните на международните летища, както
и на международните договори, по които
Република България е страна;
2. постоянно изучаване и познаване на
оперативната обстановка на границата и в
зоните и обектите, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР),
в които ГДГП изпълнява своите задачи;
3. целесъобразна и ефективна разстановка
на силите и средствата, основана на задълбочен анализ и оценка на риска;
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4. целенасочено и системно обучение на
състава за непрекъснато усъвършенстване на
гранично-полицейската подготовка и оперативната тактика на действие;
5. поддържане на постоянна готовност и
взаимодействие на силите и средствата с цел
осигуряване на гъвкавост и маневреност;
6. поддържане на постоянно взаимодействие
с други органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и държавните органи
с контролни функции в зоните и обектите,
определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява
своите задачи, с гражданите, както и с граничните органи на съседните държави;
7. своевременно подаване на информация по служебен ред при констатиране на
предпоставки и условия за извършване на
правонарушения;
8. организиран и системен контрол на
състава.
Чл. 4. В рамките на законоустановените
си правомощия органите на ГДГП, осъществяващи наблюдението на границата, участват
в предотвратяването, пресичането, разследването и разкриването на престъпления и
нарушения на обществения ред.
Чл. 5. При организиране и осъществяване
на граничното наблюдение органите на ГДГП
прилагат следните основни способи на полицейска дейност:
1. патрулиране;
2. техническо и визуално наблюдение;
3. проверки на лица, транспортни средства
и документи;
4. търсене;
5. преследване;
6. задържане.
Г л а в а

в т о р а

СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА
ГРАНИЦА
Раздел I
Сили за осъществяване наблюдението на
държавната граница
Чл. 6. (1) Основни сили за осъществяване
наблюдението на държавната граница са служителите от регионалните дирекции „Гранична полиция“ (РДГП), граничните полицейски
управления (ГПУ), базите гранично-полицейски кораби (БГПК), специализирания отряд
„Въздушно наблюдение“ (СОВН) и техните
подразделения.
(2) Специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища като част
от наблюдението на границата се осъществява
от групите „Летищна сигурност“ (ГЛС) при
ГПУ на РДГП – Аерогари.
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Чл. 7. (1) Участието на служители от териториалните звена на ГДГП в съвместни
специализирани полицейски операции (СПО)
или в други дейности в зоната за отговорност
на други РДГП се осъществява въз основа на
писмено разпореждане на директора на ГДГП.
(2) Изпълнението на гранично-полицейски
задачи от служители на едно ГПУ в зоната за
отговорност на друго ГПУ от същата РДГП
се осъществява с писмено разпореждане на
директора на съответната РДГП или съгласно
план за взаимодействие между две съседни
ГПУ в РДГП.
(3) Когато полицейските задачи се изпълняват в района на разграничителната линия
на две съседни РДГП, взаимодействието се
осъществява съгласно утвърдените за това
планове, приложими в конкретния случай.
(4) Мобилните гранично-полицейски групи
(МГПГ) и мобилната гранично-полицейска
група за бордови контрол (МГПГ – БК) при
РДГП – Бургас, изпълняват задачи в цялата
зона за отговорност на регионалната дирекция
съобразно необходимостта без изрично писмено разпореждане на съответния директор
на РДГП.
Чл. 8. (1) Когато се налага съвместно
изп ъ лнение на за дачи меж д у РДГ П и ли
нейните звена с други структури на МВР с
компетентност на същата територия, както и
с държавни органи извън МВР, дейностите се
осъществяват въз основа на утвърдени между
тях планове за взаимодействие.
(2) Специфичната охранителна дейност на
територията на международните летища като
част от наблюдението на границата се осъществява съвместно със субектите, отговорни
за постигането на сигурност в гражданското
възду хоплаване по смисъла на Закона за
гражданското въздухоплаване.
(3) Не се изготвят предварителни планове
за организирано взаимодействие и сътрудничество със:
1. органите за местно самоуправление;
2. неправителствени организации и юридически лица с нестопанска цел.
Раздел II
Средства за осъществяване наблюдението
на границата
Чл. 9. Основните средства, използвани за
наблюдението на границата и изпълнението
на специфичната охранителна дейност са:
1. електронни и технически средства;
2. инженерни съоръжения;
3. помощни средства по смисъла на ЗМВР;
4. автотранспортна и друга високопроходима техника;
5. кораби и бързоходни плавателни средства;
6. средства за комуникация;
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7. защитни и специализирани средства,
оборудване и въоръжение.
Чл. 10. (1) Електронните и техническите
средства се въвеждат в дейностите по наблюдение на границата със заповед на директора
на ГДГП и се използват в зависимост от оперативната обстановка и съобразно техническите
им параметри по решение на директора на
РДГП/началника на ГПУ или БГПК.
(2) По своето предназначение и тактикотехнически характеристики електронните и
техническите средства са:
1. системи за видеонаблюдение;
2. радиолокационни средства;
3. пери ме т рови си г на л но - ох ра н и т ел н и
системи;
4. технически средства за дневно и нощно
наблюдение;
5. технически средства за проверка на документи, лица, транспортни средства и товари;
6. осветителни средства;
7. интегрирани и автоматизирани системи
за наблюдение.
Чл. 11. Системите за видеонаблюдение,
които според начина на използване са стационарни и мобилни, а според вида на използваната техника са CCTV системи, термовизионни системи и съчетание от двата вида, са
предназначени за водене на наблюдение на
отделни участъци, направления и обекти от
държавната граница, граничната зона и зоните на летищата и районите на пристанищата
за откриване на нарушители на установения
режим и проследяване на действията им, за
осигуряване на управлението и организиране
на взаимодействието между гранично-полицейските сили.
Чл. 12. Радиолокационните средства за
наблюдение на участъци от морската, речната
и сухоземната граница са:
1. брегови радиолокационни станции – за
извършване на радиолокационно наблюдение
на участъци от морската/речната граница,
определяне местоположението и проследяване
движението на наблюдавани цели; бреговите
радиолокационни средства могат да бъдат
монтирани на стационарни или в мобилни
постове за техническо наблюдение;
2. корабни ра диолока ц ионни с та нции – средство за навигация на граничнополицейските кораби и водене на радиолокационно наблюдение;
3. наземни радиолокационни станции – за
радиолокационно наблюдение на отделни
направления от сухоземната граница и граничната зона, определяне местоположението
на подвижни цели и тяхната класификация;
наземните радиолокационни станции могат
да бъдат инсталирани на стационарни и мобилни постове за техническо наблюдение или
да бъдат използвани в преносим вариант.
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Чл. 13. Периметровите сигнално-охранителни системи – стационарни и преносими, са
предназначени да регистрират и сигнализират
чрез звукова и/или светлинна сигнализация
опитите за преодоляване на наблюдавания
периметър.
Чл. 14. Техническите средства за дневно и
нощно наблюдение са:
1. ръчни термовизионни камери;
2. прибори за нощно виждане – бинокли за
нощно виждане и очила за нощно виждане;
3. бинокли и други прибори за дневно
виждане.
Чл. 15. Техническите средства за проверка
на документи, лица, транспортни средства и
товари (стационарно разположени, мобилно
базирани и преносими) се използват от гранично-полицейските наряди за откриване
на неистинск и и преправени док у мен т и,
издирвани лица и превозни средства, укрити
лица и стоки, укрити огнестрелни оръжия,
боеприпаси, взривни вещества, наркотици,
източници на єонизиращи лъчения, ядрени
материали и други стоки с възможна двойна
употреба.
Чл. 16. Осветителните средства – стационарни и мобилни прожекторни станции и
носими осветителни средства, се използват
за осиг у ряване дейст ви я та на г рани чнополицейските наряди през тъмната част на
денонощието, за осветяване на участъци от
държавната граница, международните летища,
както и за опознаване на цели по река Дунав.
Чл. 17. (1) Интегрираните и автоматизираните системи за наблюдение осигуряват
придобиване, систематизиране и архивиране
на информация от широк спектър източници
(периферни устройства) в реално време с цел
осъществяване на високоефективно техническо наблюдение и създаване база данни за
анализ и оценка на риска на оперативно и
тактическо ниво, като гарантират надеждно
централизирано управление на гранично-полицейските сили и средства при изпълнение
на задачите по наблюдение на определен
участък от държавната граница или зоните
на международните летища.
(2) Интегрираните системи за наблюдение (ИСН) се изграждат като четиризвенни
структури за техническо наблюдение на големи участъци от държавната граница или
зоните на международните летища, управление и комуникация между отделните звена:
Национален координационен център (НКЦ),
Регионален координационен център (РКЦ),
Локални координационни центрове (ЛКЦ)
и периферни устройства – периметрови сигнално-охранителни системи, стационарни
постове за техническо наблюдение, мобилни
постове за техническо наблюдение, кораби,
хеликоптери и др.
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(3) Автоматизираните системи за наблюдение (АСН) се изграждат като локални системи
за техническо наблюдение на сравнително
малки участъци от държавната граница или
зоните на международните летища, осигуряващи управление и комуникация между ЛКЦ
и отделни периферни устройства.
Чл. 18. (1) Инженерните съоръжения – наблюдателни и възпрепятстващи, се изграждат
и демонтират със заповед на директора на
ГДГП в зависимост от оперативната обстановка и характера на местността.
(2) Наблюдателните съоръжени я представляват специални метални конструкции
(вишк и) за наблюдение на местност та и
отделни обекти. Те може да се оборудват с
технически средства за наблюдение, средства
за свръзка, сигнализация и битово обзавеждане, осигуряващи водене на наблюдение от
гранично-полицейските наряди.
(3) Възпрепятстващите съоръжения представляват различни видове заграждения и
други изкуствени препятствия, поставени или
построени на терен в съчетание с естествените препятствия, постоянно изградени и/или
временно разположени технически средства
с цел забавяне/отклоняване на незаконно
преминаващи през държавната граница или
в зоните на международните летища лица,
пътни превозни средства (ППС) и създаване
на условия за тяхното своевременно задържане.
Чл. 19. (1) Хеликоптерите на ГДГП са
основно помощно средство с тактическ и
характер, предназначено за осъществяване
на въздушно наблюдение, извършване на
действия по издирване и спасяване, както
и за транспортиране на оперативни сили за
обезпечаване наблюдението на границата.
(2) За сигурността на всеки полет отговорност носи командирът на екипажа. Тази
отговорност не се делегира на друго лице,
независимо от неговата длъжност.
(3) При възникнала конкретна необходимост и след писмен доклад на съответния
директор на РДГП хеликоптери и екипажи
от СОВН могат да бъдат придавани на пряко
подчинение на регионалния директор с писмена заповед на директора на ГДГП. В тези
случаи екипажите и хеликоптерите от състава
на СОВН изпълняват задачи по въздушно
наблюдение от изнесени предни площадки,
разположени в непосредствена близост до
зоните за опериране.
Чл. 20. (1) Въздушното наблюдение на
държавната граница на Република България
се осъществява чрез извършване на:
1. неотложни полети поради необходимост
от незабавна реакция;
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2. полети за подпомагане на ежедневната
дейност на структурните звена на регионалните дирекции в рамките на обичайното
изпълнение на служебната дейност;
3. полети за засилено наблюдение на участъци, райони и направления по държавната
граница от особен оперативен интерес, извършвани на основата на анализи на риска
на тактическо и оперативно ниво, както и
участие на хеликоптерите в провеждани СПО
и други особени ситуации.
(2) Плановото използване на хеликоптерите за нуждите на граничното наблюдение се
реализира въз основа на изготвени от РДГП
писмени заявки и утвърден от директора на
ГДГП обобщен седмичен план-график.
(3) При възникване на непредвидена обстановка, която изисква предприемането на
спешни полицейски мерки, хеликоптерите на
СОВН могат директно да бъдат заявени от
съответните ГПУ и БГПК. Писмената заявка
за извършения полет се изготвя впоследствие
в рамките на 24 часа чрез оперативно-дежурните части (ОДЧ).
(4) Използването на хеликоптерите се
осъществява при постоянно взаимодействие
с гранично-полицейските сили и средства
по суша и море, съобразно ситуационната
картина по държавната граница, наличната
инфраструктура, ресурси и географските особености на Република България.
Чл. 21. (1) Служебните кучета – патрулни,
специализирани и постови, са помощно средство и се използват в дейността на служителите
на ГДГП при практическото осъществяване
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност на меж ду народните
летища.
(2) Използването на служебните кучета за
денонощието се планира така, че при всяка
възникнала необходимост да бъде възможно
осигуряването на служебно куче за изпълнение
на възложените задачи. За всеки случай на
използване на служебно куче за задържане на
лице/лица водачът изготвя докладна записка
до началника на ГПУ или МГПГ, в която
отразява мястото, срещу кого и при какви
обстоятелства е използвал служебното куче,
както и какви са резултатите от това.
(3) Водачите на служебни кучета не изпълн яват слу жебните си задъл жени я без
зачислените им животни с изключение на
случаите по ал. 5.
(4) Специализираните служебни кучета се
включват в състава на гранично-полицейските
наряди за търсене, откриване и обозначаване
на взривни вещества при проверки в зоните
на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), предгаровите пространства и
обществените зони в районите на международните летища, районите на пристанищата и
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в дълбочина на граничната зона в зависимост
от необходимостта, развитието на оперативната обстановка и наличните сили и средства.
(5) Служебните кучета не се използват за
изпълнение на задачи в случаите на:
1. заболяване на кучето или отсъствие на
неговия водач;
2. неблагоприятни метеорологични условия
(проливни дъждове, ураганни ветрове, снежни
виелици и др.);
3. въведени ветеринарни ограничения;
4. температура на въздуха, по-ниска от - 10° С
и по-висока от +30° С, когато работата им е
свързана с непрекъснат престой на открито.
(6) При използване на служебно куче се
спазват следните основни правила:
1. при придвижване през местността водачът и кучето се движат пред останалия
състав на наряда;
2. при извършване на личен обиск на
задържано лице водачът и служебното куче
се разполагат за охрана на разстояние 2 – 3
метра от задържания;
3. при съпровождане на задържани лица
водачът и кучето се движат отзад или от
страната, от която е възможно отклоняване
или опит за бягство на лицата;
4. по време на патрулиране служебното
куче се води на къс повод и без намордник;
по преценка на водача то може да се движи
и свободно, а на обществени места да му се
поставя намордник, като водачът е длъжен да
следи непрекъснато поведението му;
5. при задържане на лице, в случаите на
оказана съпротива или при опит за бягство,
водачът може да освободи служебното куче
от нашийника и повода, ако действията по
задържането не могат да бъдат осъществени по
друг начин; служебното куче се освобождава
само след отправено устно предупреждение
към правонарушителите от страна на водача;
6. в случай че служебното куче е наранило
задържаното лице, водачът е длъжен незабавно
да окаже първа помощ на пострадалия.
(7) Началниците на ГПУ, ГКПП, Групите
за охрана на държавната граница (ГОДГ),
М Г П Г/ Мо би л н и т е г ра н и ч но -пол и цейск и
взводове (МГПВ), началниците на сектори
„Охрана на държавната граница“ (СОДГ) в
РДГП, сектор „Летищна сигурност – Аерогара София“ (СЛС АС) при РДГП – Аерогари,
и ГЛС носят отговорност за организацията
по правилното настаняване (в служебни и
домашни условия), ежедневното обслужване,
пред- и следкурсовото обучение, провеждането
на тренировъчните занятия, използването,
храненето и транспортирането (в служебни и
лични ППС) на служебните кучета при или
по повод изпълнение на служебни задачи.
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(8) Водачите на служебни кучета отговарят
за цялостната дейност, свързана с отглеждането, подготовката и използването на зачислените им кучета.
Чл. 22. (1) Автомобилите, мотоциклетите
и другата високопроходима техника се използват за:
1. непосредствено изпълнение на служебни
задачи от подвижните ГПН;
2. транспортиране на служителите до и
от мястото за изпълнение на гранично-полицейския наряд;
3. осигуряване изпълнението на други задачи, свързани с наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища.
(2) Забранява се използването на служебните автомобили за изпълнение на дейности,
различни от възложените на служителите
служебни задачи.
Чл. 23. (1) Гранично-полицейският кораб
(ГПК) е тактическа плавателна единица за
наблюдение на морската и речната граница,
контрол за спазване на правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в
морските пространства и българската част
на река Дунав и за защита на суверенните
права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната
икономическа зона.
(2) Гранично-полицейският кораб е комплектован с щатен екипаж, носи граничнополицейски флаг и вимпел, има отличителни
знаци, надписи и оборудване за зрителна и
звукова сигнализация.
(3) Гранично-полицейският кораб се използва при изпълнение на задачи по:
1. търсене, преследване, спиране, проверка
и задържане на български и чуждестранни
невоенни кораби и плавателни средства, които
нарушават режима на движение през морската
или речната държавна граница;
2. задържане на лица, извършители на
престъпления, които попадат под наказателната юрисдикция на Република България,
които пребивават на борда на чуждестранни
невоенни кораби и плавателни средства, намиращи се в пристанищата, вътрешните морски
води, териториалното море и вътрешните
водни пътища;
3. водене на техническо и визуално наблюдение за опознаване на корабите, намиращи
се в морските пространства, вътрешните
водни пътища, акваторията на българските
пристанища, рейдовете и котвените стоянки;
4. съпровождане и наблюдение на плавателни средства, за които има конкретни данни за
подготовка за извършване на противозаконна
дейност, както и при необходимост;
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5. осъществяване на принудителни действия спрямо кораби и плавателни средства,
вк лючително и у пот ребата на оръж ие, в
предвидените от закона случаи;
6. транспортиране на гранично-полицейските наряди и други полицейски сили по море и
река, стоварването им на брега, включително
и на островите във вътрешните морски води
и по река Дунав, или прехвърлянето им на
борда на кораби.
(4) Ползването на ГПК за изпълнението на
задачите по ал. 3 се осъществява самостоятелно или съвместно с други гранично-полицейски
кораби, брегови сили, хеликоптери от състава
на СОВН, кораби и летателни средства на
държавните органи с контролни функции в
морските пространства и вътрешните водни
пътища.
Чл. 24. (1) За осигуряване управлението
на структурните звена на ГДГП, граничнополицейските наряди и организирането на
тяхното взаимодействие се използват щатно
осигурените средства за комуникация.
(2) Радиосредствата са основен вид връзка
с гранично-полицейските наряди.
(3) Разговорите по радиосредствата, с изключение на тези от ТЕТРА мрежата на МВР,
се осъществяват с кодирани наименования на
гранично-полицейските звена, длъжностните
лица и действията на нарядите.
Чл. 25. Защитни и специализирани средства – противокуршумни жилетки (включително с положителна плавателност), каски,
щитове, протектори, ръкавици, антифони,
очила, водолазна екипировка и други, се използват за предпазване на живота и здравето
на граничните полицаи при изпълнение на
служебните им задължения.
Чл. 26. Зачисленото оръжие – пистолети,
картечни пистолети, автомати, гладкоцевни
пушки-помпи, снайперски пушки, картечници, ръчни гранатомети, бордови картечници,
артилерийски установки и други, служи за
респектиране и поразяване на установени
извършители на престъпления и се използва
само когато е абсолютно необходимо съгласно
предвидените в ЗМВР случаи.
Г л а в а

т р е т а

ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИ НАРЯДИ
Раздел I
Определение и видове гранично-полицейски
наряди
Чл. 27. (1) Гранично-полицейски наряд
(ГПН) е един или повече служители, назначени за изпълнение на гранично-полицейски
задачи в район от зоната за отговорност на
съответната структура.
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(2) Когато ГПН е в състав от двама или
повече служители, се определя старши на
наряда.
(3) Старшият на ГПН е отговорен за организацията на служебната дейност и стриктното
изпълнение на поставените задачи, както и
за опазването на живота и здравето на служителите и служебните кучета от наряда, за
правилната експлоатация и съхранението на
използваните технически и електронни средства, автомобилната, корабната и летателната
техника.
(4) Всеки от служителите в състава на
наряда (екипажа на ГПК и хеликоптер) носи
отговорност за изпълнението на поставените
му задачи.
(5) Не се допуска определяне за самостоятелно изпълнение на задачи по наблюдение
на границата или специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
на служители, които са назначени като стажанти или не са преминали първоначална
професионална подготовка.
Чл. 28. (1) Служителите от ГПН са подчинени на прекия си началник, както и на
по-висшестоящите началници при спазване
на єерархичния ред.
(2) Съставът на наряда е длъжен да изпълнява разпорежданията на съответния инструктиращ служител и на оперативните дежурни в
ГПУ/БГПК и РДГП, касаещи организацията
и изпълнението на поставените задачи.
Чл. 29. (1) В зависимост от състава ГПН са:
1. самостоятелни – в състава на които са
включени само служители от ГДГП;
2. съвмест ни – в състава на кои то са
включени служители на ГДГП и служители
по чл. 8, ал. 1 и 2.
(2) В рамките на гранично-полицейското
сътрудничество и съгласно подписани двустранни споразумения със съседни държави
се излъчват смесени патрули за изпълнение
на съвместни задачи по контрола на общите
държавни граници.
Чл. 30. В зависимост от зоната за обслужване ГПН са:
1. основни – които след извършен анализ
са преценени като задължителни за ежедневно
осигуряване на определено рисково направление или зона в определено време или през
цялото денонощие;
2. допълващи – които се излъчват периодично за осигуряване на останалия участък
от зоната за отговорност и имат спомагателни
функции.
Чл. 31. В зависимост от способа за изпълнение на ГПН те могат да бъдат мобилни или
стационарни.
Чл. 32. (1) В зависимост от спецификата на
изпълняваните задачи се определят следните
видове ГПН:
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1. патрул;
2. пост;
3. контролно-пропускателен пункт;
4. оперативно-издирвателна група;
5. група за придружаване;
6. група за блокиране;
7. мобилна група за контрол и наблюдение;
8. секретен наряд;
9. кордон;
10. водолазна група;
11. група за бордови контрол;
12. конвой;
13. резерв.
(2) За наблюдението на морската и речната
държавна граница, контрола за спазването
на граничния режим и на правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в
морските пространства и вътрешните водни
пътища и за защита на суверенните права и
юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната икономическа
зона се определят следните видове дейности
с гранично-полицейски кораби:
1. патрулиране;
2. наблюдение;
3. обследване;
4. проследяване;
5. проверка;
6. съпровождане.
Раздел II
Състав и задачи на гранично-полицейските
наряди
Чл. 33. (1) „Патрул“ е подвижен ГПН в
състав от двама или повече служители, изпълняващ възложените задачи чрез обхождане,
плаване или облитане на определен маршрут
и оглед на отделни участъци и обекти.
(2) В зависимост от средствата за придвижване патрулите могат да бъдат:
1. без превозно средство – пеши патрули;
2. на автомобили – автопатрули;
3. на мотоциклети – мотопатрули;
4. на велосипеди – велопатрули;
5. на граничен полицейски кораб – патрул
на ГПК;
6. на бързоходно плавателно средство – патрул на бързоходно плавателно средство;
7. на хеликоптер – патрул за въздушно
наблюдение;
8. на друга високопроходима техника – високопроходим патрул.
(3) Инструктажът на патрула се извършва
чрез:
1. поставяне на обща задача за осъществяване на служебната дейност в указана територия, район или направление за определен
период от време (основен модел за инструктаж
на патрула); по този модел на старшия на
патрула се възлага самостоятелно да организира действията на наряда относно опре-
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деляне маршрута за движение, способите за
изпълнение, часовото време и установъчните
пунктове за изпълнение на службата;
2. отдаване на разпореждане за патрулиране
по точно определен маршрут или патрулен
участък с разпоредени конкретни установъчни
пунктове и часови интервали за изпълнение
на поставените задачи (допълващ модел за
инструктаж на патрула); този модел може да
бъде прилаган при получаване на предварителни данни за подготвящо се или извършено
престъпление в зоните за отговорност или
при подготовката и провеждането на СПО.
(4) Маршрут на патрула е определеният за
наряда път за движение и прилежащата към
него местност.
(5) Маршрутът, установъчните пунктове и
редът за изпълнение на задачите се определят
от старшия на патрула или инструктиращия
служител, като се вземат предвид географските особености на терена, сезона, времето
от денонощието и спецификата на района по
отношение на криминогенната обстановка.
(6) Патрулният участък е територията на
два или повече съседни маршрута, които
могат да бъдат обхождани по ред, определен
от старшия на ГПН в зависимост от поставената на инструктажа обща задача или по
отдаденото разпореждане.
Чл. 34. (1) Патрулът изпълнява поставената
обща задача чрез придвижване от един удобен
пункт за наблюдение към друг по маршрут,
ред и време, определени от старшия на наряда,
или като стриктно изпълнява отдаденото разпореждане за патрулиране по точно определен
маршрут или патрулен участък.
(2) Периодично, както и винаги при преместване от един пункт на друг или при изменение на обстановката, патрулът уведомява
оперативния дежурен в ГПУ, а екипажът на
патрулиращия ГПК уведомява оперативния
дежурен на БГПК/РДГП.
(3) Патрулът, извършващ проверка на граничните знаци, е длъжен да:
1. не преминава на съседна територия
освен в случаите, когато това е предвидено
в договор със съседната държава;
2. оглежда граничния знак за наличието
на евентуални повреди, нерегламентирани
надписи и др., като обръща внимание на
номера му;
3. докладва незабавно в ОДЧ на ГПУ по
установения ред за открити повреди или
преместване на граничен знак и изпълнява
получените разпореждания.
(4) Патрулът, определен за контрол в зоните
на пристанищата и/или на бреговата ивица,
е длъжен да:
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1. знае разположението на пристанищата
и водните бази, режима за плаване във вътрешните морски води, териториалното море
и вътрешните водни пътища;
2. има точни данни за броя на плавателните средства, намиращи се в пристанищата
и водните бази;
3. знае дислокацията на корабите и техническите средства на другите държавни
органи с контролни правомощия и реда за
взаимодействие с тях;
4. знае удобните подходи и местата за незаконно качване и слизане на хора и извършване
на контрабанда;
5. познава хидрографск ите особености
на участъка за наблюдение, крайбрежието,
удобните пунктове за водене на техническо
и визуално наблюдение;
6. се информира за хидрометеорологичната обстановка и да води наблюдение за
откриване на бедстващи хора, плавателни и
летателни средства;
7. док ладва незабавно на съответното
длъжностно лице при разкриване на незаконно пребиваване в зоните на пристанищата на
лица или плавателни средства, предаване и
приемане на предмети от и на борда на кораби в задгранично плаване, нарушаване на
установения ред за местно плаване на яхти,
риболовни кораби и плавателни средства за
спорт, туризъм и развлечение, както и за
друга незаконна дейност в акваторията на
пристанищата и по бреговата ивица;
8. поддържа връзка с оперативния дежурен
на ГПУ, БГПК, екипажа на най-близкия ГПК,
служителя от стационарния пост за техническо
наблюдение, дежурния екип в ЛКЦ и другите
сили и да взаимодейства с тях при случаи на
задържане на лица или плавателни средства.
(5) Патрулът, определен за обезпечаване
сигурността в районите на международните
летища, е длъжен да:
1. знае и познава местонахождението и
предназначението на обектите от критичната
инфраструктура в охранявания район;
2. знае и познава уязвимите места в района
на обслужваната територия;
3. следи и своевременно да докладва на оперативния дежурен при ГПУ/РДГП за забелязани съмнителни лица и ППС в обществените
зони на летището, както и за всички други
случаи, касаещи сигурността на пътниците,
полетите и охраняваните райони;
4. поддържа постоянна връзка с оперативния дежурен на ГПУ, съседните наряди,
служителите от службата за сигурност на
летището и дежурния екип в центъра за видеонаблюдение;
5. знае разположението и състава на съседните ГПН и постовете на службата за
сигурност на летището;
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6. знае и непрекъснато да се информира
за разписанието на полетите, времето за излитане и кацане, маршрутите за движение на
перонните транспортни средства, пътеките за
рулиране на въздухоплавателните средства,
номерата и разположението на самолетните
стоянки, както и правилата за движение по
перона.
(6) Патрулът за проверка или придружаване
на подвижни железопътни състави се определя за самостоятелно или съвместно с други
структури на МВР изпълнение на задачи по
своевременно разкриване и предотвратяване
на престъпления и правонарушения, свързани
с граничния режим в движещи се или спрели в районите на гари, спирки или на други
места влакови композиции.
(7) Патрулът за проверка на ГПН се определя за извършване на контрол по изпълнение
то на задачите от нарядите. По изключение
съставът на този патрул може да бъде от един
служител. За старши на патрула не може да
се определя служител на длъжност, по-ниска
от „командир на отделение“. При придвижването си към мястото на проверката и обратно
служителите изпълняват общите задължения
на патрула съгласно ал. 1 и 2.
Чл. 35. (1) При пристигането в определения район, пункт или маршрут и при всяка
промяна на местоположението си патрулът
докладва на оперативния дежурен в ГПУ/
БГПК/РДГП, извършва обзорна обиколка
на района и пристъпва към изпълнение на
конкретно поставените задачи.
(2) При преместване от един установъчен
пункт на друг нарядът се движи със скорост и
по начин, позволяващи нормално наблюдение
на прилежащата територия.
(3) При изпълнение на службата от ГПН,
използващи ППС, кораби и хеликоптери, се
забранява:
1. превозването на лица и товари, несвързани с изпълнението на наряда;
2. оставянето на ППС без наблюдение;
3. нарушаването на правилата за радиообмен и самоволното изключване на радиосредствата по време на изпълнение на наряда;
4. преотстъпване управлението на ППС на
служители или на трети лица, които нямат
право да ги управляват.
(4) Авто-мотопатрулът, изпълняващ задачи
по републиканската пътна мрежа в дълбочина
на граничната зона или в зоните на международните летища и пристанищата, извършва
проверки на лица и ППС на случаен принцип,
основан на сведените по време на инструктажа
заплахи и рискови профили.
Чл. 36. (1) „Патрул за въздушно наблюдение“ е специфичен ГПН, който се определя
за наблюдение на обширни участъци от граничната зона и териториалното море.
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(2) Патрулът за възду шно наблюдение
изпълнява конкретно поставени летателни
задачи и осъществява въздушно наблюдение
по определен маршрут или в патрулна зона,
със или без кацане на площадка.
(3) Действията на въздушния патрул се
ръководят от служител на звеното – заявител
на полета, който поема функцията на тактически водач на борда на въздухоплавателното
средство и осъществява взаимодействието с
ГПН на терен.
(4) В отделни случаи, при необходимост
от осъществяване на незабавен полет, се допуска неговото изпълнение без тактически
водач на борда.
(5) По време на полета длъжностните лица
в рамките на своята компетентност са длъжни
да предприемат всички необходими мерки за
недопускане на аварии и произшествия.
(6) За гарантиране безопасността на полета и предотвратяване на аварийни ситуации
решенията и указанията на командира на
екипажа не могат да бъдат обсъждани или
отменяни от друг служител на борда независимо от неговия ранг или заемана длъжност.
Чл. 37. (1) „Пост“ е ГПН в състав от един
или повече служители за наблюдение и охрана на район или обект (летища, пристанища,
кейове, автомобилни пътища, железопътни
линии, сгради, превозни средства, лица и др.)
от зоната за отговорност на съответната РДГП
за своевременно разкриване и предотвратяване
на престъпления и правонарушения.
(2) На всеки пост се определя център и
граници. Центърът на поста се определя
на мястото, откъдето най-добре може да се
наблюдава и охранява районът или обектът.
(3) Постовете могат да бъдат мобилни и
стационарни:
1. мобилен е постът, на който се определят
няколко пункта за изпълнение на задачи чрез
последователно придвижване;
2. стационарен е постът, който изпълнява
задачи на един пункт.
(4) Според предназначението си постовете са:
1. пост за охрана на обект;
2. пост за наблюдение.
Чл. 38. (1) „Пост за охрана на обект“ е ГПН
за охрана на административните райони и
сгради и контрол по спазването на установения
пропускателен режим и обществения ред в тях,
охрана на лица, транспортни и плавателни
средства, доказателства, местопроизшествия,
специални товари, други райони и обекти.
(2) Постът за охрана на обект е длъжен да:
1. охранява обекта и да не допуска нерегламентирано проникване в района на поста;
2. охранява заключените и запечатаните/
пломбираните обекти или помещения и да
проверява при приемане и сдаване на поста
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изправността и наличието на пломбите и
ключалките;
3. осъществява конт рол за спазването
на установения със заповед на съответния
директор/началник пропускателен режим в
района на поста;
4. обхожда периодично района през нощта,
като обръща особено внимание на скритите
подстъпи, а през деня да осъществява пропускателния режим в района на поста или да
изпълнява пост за наблюдение;
5. не допуска до охранявания обект други
лица освен определените с писмено разпореждане на директора на РДГП/началника
на ГПУ/БГПК/СОВН;
6. не напуска поста, докато не бъде сменен
или снет;
7. наблюдава прилежащата към обекта
територия и да докладва незабавно за всичко,
което застрашава неговата цялост и сигурност;
8. установява самоличността на лицата и
причините за пребиваването им в границите
на охранявания обект, като при невъзможност
да установи това ги задържа при условията и
по реда на ЗМВР;
9. изпълнява и други специфични задачи,
поставени по време на инструктажа и пряко
свързани с особеностите на охранявания район или обект.
Чл. 39. (1) „Пост за наблюдение“ се определя
за наблюдение на участък от границата, зоните
на международните летища или конкретен
обект с цел откриване на лица, подготвящи или
извършили престъпления, превозни, плавателни или въздухоплавателни средства, както и за
проследяване действията на извършителите, за
осъществяване управлението и координацията
на гранично-полицейските сили при тяхното
задържане и за събиране на друга информация
по оперативната обстановка.
(2) Наблюдението може да се осъществява от:
1. необорудвани пунктове от местността
или от стационарно изградени на местността
инженерни съоръжения (метални вишки);
2. стационарно изградени на местността
пунктове, оборудвани със системи за видеонаблюдение и/или радиолокационни средства;
3. специално оборудвани със системи за
видеонаблюдение и/или радиолокационни
средства автомобили, гранично-полицейски
кораби и хеликоптери.
Чл. 40. На поста за наблюдение трябва
да има:
1. схема (карта) на участъка (зоната) за
наблюдение;
2. технически средства за наблюдение;
3. дневник за приемане и сдаване на поста
и стационарно инсталираните технически
средства за наблюдение – за стационарно
оборудваните постове;
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4. правила за работа и мерки за безопасност
с техническите средства – за стационарно
оборудваните постове;
5. график за работата на радиолокационната
станция – за постове, оборудвани с радиолокационни станции;
6. образци на държавните знамена на чуждестранните невоенни кораби, таблица със
силуети и светлини на невоенните кораби,
прибори за хидрометеорологично наблюдение
и таблица със сигнали за бедствие – за посто
вете, осъществяващи наблюдение на участъци
от морската и речната държавна граница.
Чл. 41. Съставът от поста за наблюдение
докладва незабавно на служителя, осъществяващ ръководството на наряда, или на оперативния дежурен в ГПУ за:
1. всички признаци за подготовка или извършване на престъпления в наблюдаваните
зони и участъци;
2. подозрителни сигнали, събития, лица,
ППС и плавателни средства;
3. стрелба в близост до държавната граница;
4. опити да бъдат унищожени, повредени
или преместени гранични знаци;
5. нарушаване на въздушното пространство
от въздухоплавателни средства;
6. възникнали бедствия в наблюдавания
участък;
7. наблюдавани други обекти и признаци,
имащи отношение към изпълняваните задачи
от наряда.
Чл. 42. (1) Операторите на системите за
видеонаблюдение, на радиолокационните станции, на интегрираните и автоматизираните
системи за наблюдение в ЛКЦ са длъжни да:
1. познават обслужвания район и да извършват непрекъснато наблюдение на определения
им участък;
2. знаят определените позиции за наблюдение, реда за тяхната смяна, времето за
започване и завършване на работата – за
операторите от мобилните и стационарните
постове за техническо наблюдение;
3. извършват търсене, откриване, опознаване, класификация и следене на обектите, като
използват най-ефективно възможностите на
техническото средство за наблюдение;
4. събират и анализират информацията от
наблюдението и постъпващите други сведения,
свързани с оперативната обстановка;
5. докладват по установения ред, като дават пълни и точни данни за наблюдаваните
обекти (цели) и събития;
6. знаят местоположението на съседните
наряди, в това число и тези от взаимодействащите структури, и да осъществяват обмен
на информация за обстановката с тях.
(2) При откриване на признаци за подготовка или извършване на престъпление в
наблюдавания район освен задълженията по
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ал. 1 операторът на термовизионна система
или операторът на средства за наблюдение
от състава на интегрирана и автоматизирана
система за наблюдение е длъжен да:
1. започне видеозапис – за оператора на
термовизионна система;
2. докладва на старшия на наряда/старшия
служител или оперативния дежурен в РДГП/
ГПУ;
3. уведоми съседните наряди и организира
взаимодействието с тях;
4. насочва действията на силите и средствата, определени за издирване и задържане на
извършителите на установените престъпления;
5. приключи записа след разрешение на
служителя, осъществяващ ръководството на
наряда (мероприятията по издирването), или
на оперативния дежурен в ГПУ – за оператора
на термовизионна система.
Ч л. 43. (1) „Кон т рол но -п роп уск ат елeн
пункт“ е ГПН в състав от двама или повече
сл у ж ители за осъществяване на конт рол
за спазването на режима за движение през
границата, контрол и ограничаване на движението на лица и ППС в зоните на международните летища, пристанищата, определен
район или обект.
(2) При разполагане на контролно-пропускателни пунктове на пътищата от републиканската мрежа местата за изпълнение на
наряда се съобразяват с особеностите на пътя
(наличие на прави участъци и уширения на
пътя), конкретните метеорологични условия
(дъжд, сняг, лед и мъгла), като съставът на
наряда задължително се оборудва със светлоотразителни жилетки, а при необходимост
обозначава разположението на поста с пътни
знаци и маркировка.
(3) С цел опазване живота и здравето на
служителите през тъмната част от денонощието нарядите КПП се разполагат на добре
осветени и видими участъци от пътното платно.
(4) Спирането на ППС за извършване на
проверка се осъществява задължително от
екип в състав не по-малко от двама служители и се извършва на случаен принцип или
систематично – на основание на сведените по
време на инструктажа заплахи и рискови профили или получена допълнителна информация.
Чл. 44. (1) „Оперативно-издирвателна група“ е ГПН, изпълняващ задачи по издирване
и задържане на извършители на престъпления, укриващи се лица, издирвани лица и
транспортни средства, вещи – предмет на
извършени престъпления, откриване на пострадали или загубили се лица.
(2) За старши на гранично-полицейския
наряд по ал. 1 по възможност се назначава
полицейск и инспек тор и ли коман ди р на
отделение, който ръководи действията на
служителите.
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(3) Съставът на наряда се определя от началника на ГПУ/ГОДГ/ГЛС/МГПГ съобразно
наличните сили и средства, като в него могат
да бъдат включени оперативен работник, водач
на служебно куче и други служители.
(4) Действията на служителите от наряда
започват от изходния пункт, определен в
инструктажа. Старшият на групата уточнява
реда за движение, поставя задачи на останалия състав от групата и съобщава сигналите
за връзка.
(5) Оперативно-издирвателната група изпълнява задачите си самостоятелно или във
взаимодействие с други ГПН или наряди и
екипи от други структури на МВР.
Чл. 45. (1) „Група за придружаване“ е ГПН,
изпълняващ задачи по приемане, придружаване, отвеждане/довеждане, съпровождане
и предаване на извършители на нарушения
и престъпления и на други лица, предаване
на лица, извършили нарушения или престъпления, или други лица, за които няма
основание да бъдат конвоирани, както и на
лица с наложени принудителни административни мерки от/на други структури на МВР
или други държавни органи, на компетентни
органи на други държави в съответствие със
закона и с международните договори, по които
Република България е страна.
(2) Съставът на групата за придружаване,
средствата за придвижване и усилване и редът за изпълнение на задачите се определят
с писмена заповед на директора на РДГП/
началника на ГПУ или упълномощени от тях
служители с полицейски правомощия.
Чл. 46. (1) „Група за блокиране“ е ГПН,
изпълняващ задачи по преграждане/блокиране
на определено направление или район в случаи
на издирване и задържане на лица, за които
има данни, че са извършили престъпление.
(2) Необходимите за изпълнение на възложените задачи технически и помощни средства се определят от началника, определил
състава на групата за блокиране, като се
отчитат дължината и релефните особености
на направлението (района) за преграждане/
блокиране.
(3) За старши на наряда по възможност се
назначава полицейски инспектор или командир на отделение.
(4) В зависимост от получената задача и
характера на местността групата за блокиране изпраща от своя състав секретни наряди,
постове за наблюдение, патрули и други видове
наряди съобразно необходимостта.
(5) Разположението на групата за блокиране се определя от старшия на наряда, като
се вземат под внимание възложената задача,
характерът на действията на нарушителите/
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издирваните лица, условията на местността,
времето като сезон, часовият интервал от
денонощието и метеорологичните условия.
Чл. 47. (1) „Мобилна група за контрол и
наблюдение“ е съвместен наряд от служители
на ГДГП – МВР и Агенция „Митници“ при
Министерството на финансите за проверки
на търговски обекти, транспортни средства,
товари и лица с цел предотвратяване на контрабанда и противодействие на незаконна
миграция.
(2) При необходимост в състава на наряда
могат да бъдат включвани и служители от
други структури на МВР.
Чл. 48. (1) „Секретeн наряд“ е ГПН в
състав от двама или повече служители за
осъществяване на скрито наблюдение и охрана на определен район или направление и
за проследяване и задържане на извършители
на престъпления и издирвани лица.
(2) Месторазположението на секретния
наряд трябва да осигурява:
1. скрит подход за заемане и разполагане;
2. невъзможност за заобикаляне разположението на наряда;
3. възможност за внезапност в действията
на служителите.
(3) Секретният наряд не се разкрива на
други наряди и не изменя своето положение
при осъществяване на контрол върху изпълнението на поставените задачи.
Чл. 49. (1) „Кордон“ е ГПН за ограничаване на достъпа до определена територия
и за създаване на направляващи коридори,
осигуряващи посоката на движение на лица
и ППС.
(2) Кордонът може да бъде:
1. обикновен – съставът се разполага на
разстояние 1 – 2 метра един от друг;
2. усилен – съставът се разполага на разстояние 1 метър един от друг;
3. разреден – съставът се разполага на
разстояние повече от 2 метра един от друг.
Чл. 50. „Водолазна група“ е ГПН, предназначен за изпълнение на водолазни дейности,
свързани с подводни огледи на кораби, огледи на дъното на водни басейни за търсене
и откриване на доказателства за извършени
престъпления, аварийно-ремонтни дейности
по ГПК, по котвените и пирсовите съоръжения, както и тактически придвижвания под
вода на специални полицейски сили.
Чл. 51. „Група за бордови контрол“ е ГПН,
назначен за проверка на невоенен кораб, като
проверката включва контрол на екипажа и
пътниците, проверка на корабните документи и документи за морска правоспособност,
личните документи на екипажа и пътниците,
документите на товара, оглед на корабните
помещения и изпълнението на други специфични задачи.
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Чл. 52. „Конвой“ е ГПН за принудително
отвеждане по определен служебен ред на
задържани или установени лица, извършили
престъпление или обявени за издирване.
Чл. 53. (1) „Резерв“ е ГПН, предназначен
за решаване на внезапно възникнали задачи
по граничното наблюдение и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища, както и за извършване на други
служебни дейности съобразно необходимостта,
развитието и изменението на оперативната
обстановка.
(2) Резервът не може да се определя като
основен вид наряд при ежедневната разстановка на силите и средствата по смисъла на
чл. 30.
(3) Гранично-полицейският наряд по ал. 1
се назначава от състава на работната смяна,
когато с наличните сили и средства (под формата на основни наряди) са осигурени всички
рискови направления и участъци от зоната за
отговорност, а останалият участък е покрит
с преценените като необходими (по вид и
брой в рамките на дежурството) допълващи
наряди на терен.
(4) За резерв се определят и служителите
от работните смени в състояние на отдих.
(5) Редът за използване на наряда по ал. 1
и изпълняваните от него задачи се разпореждат от началника, определил неговия състав.
Чл. 54. (1) Разпределянето и отчитането на
работното време, както и компенсиране на
положения труд извън установеното работно
време от служителите, осъществяващи граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност на международните летища, се
извършват по установения в МВР ред.
(2) На гранично-полицейските наряди,
изпълняващи задълженията си при 12-часови
работни смени, се определя време за отдих от
30 минути, а при 24-часови работни смени – 4
часа време за отдих.
(3) При температура на въздуха, по-ниска
от минус 10 °С и по-висока от +30 °С на
сянка, на служителите, назначени в наряд,
може да се осигури физиологична почивка
от 10 минути на всеки час.
(4) Времето и мястото за отдих се определят
в зависимост от метеорологичната обстановка
и особеностите на обслужваната територия,
като местата за отдих се посочват в указанията
за особеностите на маршрута/поста.
(5) Времето за отдих на нарядите се определя от инструктиращия служител при
провеждане на инструктажа, а ползването на
отдиха се разрешава от оперативните дежурни
в ОДЧ/оперативния дежурен център (ОДЦ) в
зависимост от състоянието на оперативната
обстановка.
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(6) По време на отдиха служебната дейност
на граничните полицаи се отчита като ГПН
„Pезерв“. При възникнала необходимост от
прекратяване на времето за отдих на служителите или невъзможност за неговото ползване в
установения при инструктажа часови интервал
отдихът се ползва в рамките на дежурната
смяна по разпореждане на инструктиращия
служител или от оперативните дежурни в
ОДЧ/ОДЦ.
Раздел III
Инструктаж и отвод на гранично-полицейските наряди
Чл. 55. (1) Инструктажът на ГПН е основна организационна форма за проверка на
наличността и готовността на служителите от
състава на наряда, запознаване с оперативната
обстановка, рисковите направления, идентифицираните заплахи в зоните за отговорност,
рисковите профили, поставяне на конкретни
задачи за противодействие и повишаване
професионалната подготовка на състава.
(2) Инструктажът на ГПН се извършва от
служител на съответното звено, определен с
план за разстановката на силите и средствата.
В отделни случаи, при възникнала служебна
необходимост и по изключение, инструктажът може да се извършва и от оперативния
дежурен.
(3) На инструктиращия служител може да
се възлага и участие в ГПН, но без това да
затруднява дейностите му по чл. 55, ал. 2 и
чл. 60 – 63.
(4) Общата организация на реда за провеждане на инструктажа на гранично-полицейските наряди, ГПК и техните екипажи се определя
в заповедите по чл. 84, ал. 1 на директора на
РДГП и началника на ГПУ/БГПК.
(5) Проведеният инструктаж се документира
с полагане на подписите на инструктиращия
и инструктираните в книга за гранично-полицейските наряди по чл. 91, ал. 1 и в план
за провеждане на инструктаж по чл. 60, ал. 1.
(6) На служителите от ГДГП, участващи в
състава на съвместни наряди по план на друга
държавна институция, се предоставя предварителна информация за времето и мястото
на явяване за инструктаж или се провежда
такъв от служителя по ал. 2.
(7) Инструктажът е ежедневен, периодичен
и за отделни мероприятия.
Чл. 56. (1) Ежедневен инструктаж на служителите се провежда непосредствено преди
изпълнението на гранично-полицейския наряд
в служебно помещение на съответното звено,
по възможност в присъствието на оперативния дежурен.
(2) Служебното помещение за провеждане
на инструктажа задължително се оборудва със:
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1. карта на зоната за отговорност (подробна
цветна схема на районите на международните
летища);
2. указания за особеностите на определените маршрути, постове и патрулни участъци;
3. план-варианти за действие при търсене,
преследване и задържане на извършители на
престъпления;
4. образци на документи, използвани от
ГПН;
5. инструктажи по мерките за безопасност
при изпълнение на ГПН;
6. други нагледни пособия и документи,
необходими за служебната дейност.
(3) Общата продължителност на ежедневния
инструктаж не трябва да превишава 30 минути.
(4) По изключение в случай на неотложност, при възникнала служебна необходимост,
ежедневен инструктаж на отделни наряди
може да бъде проведен и на място, различно
от помещението по ал. 1.
Чл. 57. (1) Периодичен инст ру кта ж се
провежда по изключение, при наличието на
обективни затруднения за явяването на служителите на ежедневен инструктаж, като в
тези случаи те се инструктират най-малко два
пъти месечно по ред, определен в заповедите
по чл. 84, ал. 1.
(2) На служителите по ал. 1 ежедневно се
дават указания по телефон или друго средство
за свръзка от определените да провеждат
инструктаж служители или от преките им
началници.
Чл. 58. (1) Инструктаж за отделни мероприятия се провежда по решение на директора
на РДГП или началника на ГПУ/БГПК по
повод осигуряване провеждането на СПО или
предстоящи мероприятия от регионален или
национален мащаб.
(2) Участващите служители и мястото за
провеждане на инструктажа по ал. 1 се определят с плана за мероприятието.
Чл. 59. (1) Съставът на ГПН трябва да носи
установеното за сезона униформено облекло,
изправно въоръжение, служебна карта и да
бъде оборудван със:
1. късо нарезно оръжие със съответния
боекомплект боеприпаси;
2. свързочни средства;
3. помощни и технически средства във вид
и количество, определени от инструктиращия;
4. служебни документи, необходими за
изпълнение на задачите.
(2) По заповед на директора на РДГП/
началника на ГПУ или БГПК и в зависимост
от вида ГПН същият може да бъде въоръжен
с друг вид оръжие и допълнителен запас от
боеприпаси.
Чл. 60. (1) Определеният за провеждане
на инструктажа служител изготвя план за
инструктаж (приложение № 1).

С Т Р.

114

ДЪРЖАВЕН

(2) За изготвяне на плана по ал. 1 инструктиращият предварително се информира и
изяснява следните въпроси:
1. състоянието на оперативната обстановка
и очакваните тенденции в нейното развитие;
2. организацията на разстановката на силите
и средствата, произтичащите от нея специфични задачи за ГПН и реда за взаимодействие;
3. резултатите от дейността на нарядите
през изтеклата смяна/денонощие;
4. набелязва контролни въпроси за проверка на теоретичните знания и практическата
подготовка на определените в състава на
наряда служители.
Чл. 61. При провеждането на инструктажа
инструктиращият служител е длъжен да:
1. извърши проверка на предварителната
подготовка на състава на наряда (външен вид,
униформено облекло, служебни документи,
оръжие) и при необходимост да даде указания
за отстраняване на констатираните пропуски;
2. провери изправността на комуникационните, помощните и техническите средства;
3. обяви вида, състава на наряда и да определи кой е старши;
4. информира състава на ГПН за по-характерните правонарушения през изминалото
денонощие, в т.ч. издирваните лица и ППС,
рисковите направления и рисковите профили,
както и за други данни, характерни за охраняваната зона, участък или район и особеностите
в тяхното проявление;
5. разпореди задачите и реда за тяхното
изпълнение, срока за изпълнението на наряда, времето за отдих и реда за използване на
техническите и помощните средства;
6. укаже местоположението на съседните
наряди и реда за взаимодействие с тях;
7. разпореди мерките за безопасност;
8. провери чрез предварително подбрани
контролни въпроси знанията на служителите
от състава на наряда относно познаването на
правилата и реда за осъществяване на законосъобразни и правилни действия в различни
ситуации и др.
Чл. 62. (1) По време на инструктажа на
ГПН инструктиращият служител:
1. поставя обща задача за изпълнение на
патрула, като указва района и времето за
нейното изпълнение;
2. указва на старшия на патрула по т. 1 на
основание на получената информация по време
на инструктажа и преките му наблюдения на
терен самостоятелно да определи способите за
изпълнение на службата, маршрута за движение, конкретни установъчни пунктове, реда за
смяна и времевите интервали за придвижване
от един пункт до друг;
3. разпорежда задължителни маршрути,
установъчни пунктове и времевите интервали
за придвижване на ГПН, различни от патру-
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ла, а на патрула – само в случаите, когато
същият у частва в провеж дането на СПО
или развитието на оперативната обстановка
задължително налага това.
(2) По изключение, когато развитието на
оперативната обстановка налага това и след
разпореждане на инструктиращия служител
или оперативен дежурен, патрулът, изпълняващ обща задача, преминава към изпълнение
на служебната дейност по реда на чл. 62,
ал. 1, т. 3.
Чл. 63. (1) Отводът е организационна служебна форма на доклад за изпълнението на
задачите по време на наряда.
(2) Непосредствено след приключване на
изпълнението на служебните задачи ГПН се
явява на отвод пред определеното за това
длъжностно лице или оперативния дежурен
на съответното подразделение/структурно
звено, като докладва устно, а впоследствие и
писмено чрез изготвяне на докладна записка
на старшия на гранично-полицейския наряд
(приложение № 2).
(3) За резултатите от дейността по ал. 2
старшият на ГПН „Патрул“ и старшият на
ГПН „КПП“ изготвят Отчетна карта за резултатите от работата на гранично-полицейския
наряд (приложение № 3).
(4) За отдалечените наряди отводът може да
се извършва чрез средствата за комуникация.
Изготвената от старшия на наряда докладна
записка по ал. 2 или отчетна карта по ал. 3
се предоставя в структурата (подразделението), от която е назначен нарядът, по време
на следващия инструктаж или се предава
на проверяващ служител от състава на тази
структура (подразделение).
(5) Ако в хода на изпълняваните задачи
съставът на ГПН е установил лице или лица,
представляващи интерес за органите на МВР,
към докладната записка или към отчетната
карта старшият на ГПН задължително попълва и прилага бланка образец „Доклад
за установен факт и предприети действия“
(приложение № 4).
(6) Общата продължителност на отвода не
трябва да превишава 30 минути.
(7) В края на всяка смяна се изготвя обоб
щена докладна записка за резултатите от
служебната дейност, като:
1. ръководителят на дежурния екип или
нача лникът на ГОДГ, ГЛС, Гру пата г ранично-полицейски кораби (ГГПК), МГПГ,
МГПВ изготвя обобщена докладна записка до
началника на ГПУ/БГПК или до директора
на РДГП (за МГПГ, Групата за обратно приемане и транзитиране на лица (ГОПТЛ) или
МГПГ – БК, които са му пряко подчинени);
2. в обобщената докладна записка накратко се отразяват броят, видът и резултатите
от излъчените ГПН, по-характерните случаи
на установените от нарядите престъпления
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и нарушения, както и случаите, при които
ГПН са изготвили „Доклад за установен факт
и предприети действия“;
3. обобщената докладна записка ведно с
докладните записки на ГПН по ал. 2, отчетните
карти по ал. 3 и изготвените доклади по ал. 5
се докладват на началника на ГПУ/БГПК или
на директора на РДГП – за МГПГ, ГОПТЛ или
МГПГ – БК, които са му пряко подчинени,
за запознаване, отношение и санкция.
Раздел IV
Изпълнение на задачите от гранично-полицейските наряди
Чл. 64. Служителите, които изпълняват
задачи в ГПН в цивилно облекло, се легитимират задължително със служебна карта,
освен когато е разпоредено друго.
Чл. 65. (1) Гранично-полицейският наряд
се ръководи от старши на наряда, който от
момента на определянето му до приключване изпълнението на поставените задачи е
началник на целия състав на гранично-полицейския наряд.
(2) Старшият на ГПН носи отговорност
за цялостната организация и изпълнението
на поставените задачи, както и за спазване
на правилата за използване на оръжието,
техническите и помощните средства, с които
е усилен нарядът.
(3) По време на инструктажа старшият на
ГПН записва информацията, необходима за
осъществяването на служебната дейност, в
наряден дневник (приложение № 5).
(4) След получаване на задачите старшият
на наряда уточнява реда и сигналите за взаимодействие при откриване на съмнителни
лица, ППС или извършители на престъпления
и използването на техническите и помощните
средства за тяхното наблюдение, установяване
и задържане.
Чл. 66. (1) При необходимост от извършване смяна на място между ГПН смяната
на нарядите се извършва на предварително
определените за това места, определени в
указанията за особеностите на маршру та
(поста) и записани в плана за инструктаж.
(2) Сдаващият наряд запознава застъпващия
с обстановката, настъпилите промени по време
на изпълнение на наряда, произшествията и
получените разпореждания, като при необходимост съвместно обхождат територията на
маршрута (поста).
(3) Приемането и сдаването на наряда се
отразява в дневника за приемане и сдаване,
след което нарядите докладват за смяната
си на определеното длъжностно лице или на
оперативния дежурен в ГПУ, БГПК или РДГП.
(4) Нарядите, които охраняват обекти,
достъпът до които е ограничен чрез печати
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или други удостоверяващи знаци (ако са пос
тавени такива), при приемането/сдаването
проверяват наличието и изправността им, а
служителите, охраняващи помещения за задържани лица, приемат и сдават задържаните
лица поименно и по брой.
(5) В случаите по ал. 1, когато застъпващият наряд не пристигне в определеното
време, нарядът, който трябва да бъде сменен,
докладва на лицата по ал. 3 и само с тяхно
разрешение може да напусне маршрута, пат
рулния участък или поста.
Чл. 67. (1) Служителите от състава на ГПН
при осъществяване на граничното наблюдение
са длъжни:
1. да познават демографската и социалната
характеристика на населението в обслужваната територия;
2. да познават състоянието и динамиката на
опитите за незаконно преминаване на границата, да получават своевременно информация
за извършването на други престъпления и
нарушения в обслужваната територия и да
следят за проявата на известните им индикатори и рискови профили;
3. стриктно и точно да изпълняват поставената обща задача/конкретни разпореждания,
като особено внимание обръщат на:
а) уязвими места, подходи и евентуални
признаци за незаконно преминаване на държавната граница или подготовката и извършването на друга престъпна дейност;
б) издирвани и представляващи оперативен
интерес лица и ППС, в това число и придружаващи ги такива;
в) задачите за изпълнение при въвеждане
в действие на плановете за работа при усложнена обстановка;
4. при констатиране на правонарушение
да предприемат незабавно мерки по неговото пресичане, установяване и задържане на
правонарушителите;
5. да оказват съдействие на съседни ГПН,
другите структури на МВР, държавните органи, общинска администрация и гражданите
съобразно делегираните им правомощия;
6. да поддържат връзка с ОДЧ/ОДЦ и
съседните ГПН, като обменят информация
за настъпилите изменения в оперативната
обстановка, както и за резултатите от изпълнението на задачите.
(2) В случаите, предвидени в договори
със съседни държави, на ГПН се разрешава
да информират техните гранични органи за
открити признаци за незаконно преминаване на границата, да предават или приемат
задържани лица.
Чл. 68. По време на изпълнение на възложените задачи на ГПН се забранява да:
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1. напускат маршрута/патрулния участък
или поста, както и да променят пътя за движение до пристигане на застъпващия наряд
освен в случаите, предвидени в чл. 69;
2. променят без разрешение маршрута за
движение, разчета и времето за придвижване от един установъчен пункт към друг, ако
те изрично са им разпоредени по време на
инструктажа;
3. предават, предоставят или снемат от себе
си зачисленото оръжие, помощни, технически
и защитни средства;
4. оставят без надзор служебното ППС и
ползваните технически и електронни средства;
5. влизат в домове, магазини, увеселителни
и питейни заведения и други освен в случаите
на възникнала служебна необходимост;
6. извършват друга дейност извън възложените задачи.
Чл. 69. (1) Гранично-полицейският наряд
напуска охранявания маршрут, патрулен участък или пост по-рано от определения срок
за изпълнение на наряда само в случай на:
1. преследване на извършители на престъпления;
2. оказване на помощ и съдействие на
съседни наряди, други органи на МВР и
длъжностни лица;
3. оказване на помощ на пострадали и
изпаднали в безпомощностно състояние;
4. възникване на бедствия (наводнения,
пожари, свличания, срутвания, лавини и др.)
по маршрута/патрулния участък или поста,
ако изпълнението на възложените задачи е
свързано с опасност за живота и здравето на
служителите;
5. получаване на неотложна медицинска
помощ;
6. по заповед на преките ръководители.
(2) За нап ускането или пром яната на
маршрута/патрулния участък или поста нарядът докладва на оперативния дежурен по
средствата за комуникация или чрез друг
способ и по възможност информира за това
съседните наряди.
Чл. 70. За осигуряване на безопасност при
изпълнението на възложените задачи служителите от състава на ГПН са длъжни да знаят
опасните за движение места, естествените и
изкуствените укрития по маршрута/патрулния
участък, поста и да спазват следните правила:
1. да преодоляват водни прегради само в
обозначените за тази цел места;
2. на речните и морските участъци да не
се доближават до брега в места, подложени
на свличане;
3. да преминават внимателно през планинските участъци, подложени на срутване или
свличане, като вземат съответните мерки за
безопасност;
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4. при усложнена метеорологична обстановка да се укриват в определените естествени и
изкуствени укрития и там да изчакват по-добри
условия за изпълнение на възложените задачи;
5. при изгубване на ориентировка в гъста
мъгла или при силен снеговалеж да прекратят
движението и да осъществят връзка с оперативния дежурен.
Чл. 71. (1) Гранично-полицейските наряди, които са въоръжени с пистолети, носят
зачисленото оръжие в кобури.
(2) Зачисленото дълго оръжие се носи в
положение „на гърди“, „през рамо“, „на ремък“
или „в ръка“, което се определя от старшия
на ГПН при спазване на следните правила:
1. при стръмни спускания и изкачвания,
преминаване на реки, движение по мостове,
както и при изкачване и слизане от наблюдателна вишка оръжието се носи в положение
„през рамо“;
2. при извършване проверки на ППС съставът от ГПН, извършващ проверката, носи
оръжието си „през рамо“;
3. при движение през населени места и
във влакове нарядите носят оръжието си в
положение „на ремък“;
4. при превозване на наряда с ППС/хеликоптер след сядане оръжието се поставя
между коленете и се придържа с двете ръце;
5. водачите на автомобили поставят оръжието в специално оборудвано за целта място,
в положение, което осигурява бързото му
използване и не затруднява управлението на
автомобила;
6. при прехвърляне от и на кораб оръжието
се поставя „на гърди“ или „през рамо“.
Раздел V
Действия при издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления.
Противодействие на тероризма и действия
на местопроизшествие
Чл. 72. Издирването на извършители на
престъпления и използваните от тях ППС
започва незабавно след:
1. доклад на ГПН за открити признаци за
подготовка или незаконно преминаване на
държавната граница или други престъпления,
подготвящи се или извършени в граничната
зона и зоните на международните летища;
2. откриване на плавателни средства и други
признаци по морското крайбрежие/брега на
граничната река за незаконно преминаване
на границата;
3. постъпване на сигнали от периметровите
сигнално-охранителни системи, системите за
видеонаблюдение, периферните устройства на
интегрираните и автоматизираните системи
за наблюдение, хеликоптерите на СОВН и
други технически средства;
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4. получаване на оперативни данни за
подготвящо се или извършено престъпление;
5. бягство и укриване на лица и транспортни средства в хода на осъществявания
им контрол.
Чл. 73. Предварителната подготовка на
действията по издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления
включва:
1. непрекъснато изучаване на състоянието
на оперативната обстановка и актуализиране
на анализа на риска по отношение на възможните заплахи;
2. повишаване на подготовката на състава
и поддържане в готовност на техническите
средства за провеждане на СПО;
3. разработване на план-варианти за действие и тяхното периодично проиграване;
4. организиране на взаимодействието със
съответния пункт за постоянно базиране на
СОВН с цел актуална оценка на възможностите
за използване на най-близко разположения
хеликоптер;
5. подготовка на отделни у част ъци от
местността, пътища в граничната зона, входни-изходни пунктове и подходи към районите
на меж дународните летища в ин женерно
отношение.
Чл. 74. Непосредствената дейност по ръководството и управлението на силите и
средствата, участващи в издирване, преследване и задържане на лица, извършители на
престъпления и ППС, включва:
1. предприемане на незабавни действия за
прикриване на застрашения участък по линията на държавната граница или в дълбочина
на граничната зона в зависимост от посоката
на движение на издирваните лица и ППС и
блокиране на всички входно-изходни точки в
зоните на международните летища;
2. информиране на всички ГПН в близост,
изпълняващи задачи на терен, уведомяване на
съседните структурни звена на ГДГП и други
структури на МВР, с които има изготвени
планове за взаимодействие;
3. сформиране и излъчване на ГПН „Оперативно-издирвателна група“ за издирване и
преследване по горещи следи;
4. уплътняване и блокиране на застрашените направления и райони чрез пренасочване или излъчване на допълнителен брой
ГПН, организиране на техническо и визуално
наблюдение и претърсване на района, прив
личане при необходимост на допълнителни
сили и средства, както и такива от състава
на резервите и почиващите смени;
5. активно използване на пълните възможности на ИСН и всички налични технически
средства за наблюдение, изискване на хеликоп-
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тер от състава на СОВН с цел наблюдение от
въздуха и координиране действията на силите
и средствата по издирване и задържане;
6. организиране на непрекъснато взаимодействие и координация между силите и
средствата на ГДГП, участващи в издирването, както и с привлечените сили и средства
от други структури на МВР с готовност за
предприемане на съвместни действия по издирване, преследване и задържане на лица
и ППС извън граничната зона и зоните на
международните летища;
7. при необходимост организиране и провеждане на самостоятелна или съвместна СПО.
Чл. 75. (1) План-вариантите за действие
на ГПУ/БГПК за издирване, преследване и
задържане на извършители на престъпления се разработват предварително, като се
отчитат всички възможности за промяна на
оперативната обстановка, като се включват
допълнителни сили от МГПГ/МГПВ, утвърждават се от директора на РДГП и се въвеждат
за изпълнение при необходимост.
(2) По план-вариантите за действие на
ГПУ/БГПК периодично, но не по-малко от
два пъти годишно, се провеждат тренировки
с личния състав, а разчетите се актуализират, като се отчитат конкретните условия на
местността, състоянието на пътищата, сезонът
и наличните сили и средства.
Чл. 76. (1) Мероприятията по издирването и
задържането на извършители на престъпления
в района на разграничителните линии между
две съседни ГПУ се ръководят от началника
на ГПУ или определен от него служител, в
чиято зона за отговорност са открити правонарушителите или признаците за подготовка
и извършено престъпление.
(2) Мероприятията по издирване, преследване и задържане на плавателни съдове,
нарушили правилата за мирно преминаване
или суверенните права на Република България, се ръководят от началника на БГПК или
определен от него служител.
Чл. 77. (1) Издирването, преследването и
задържането на извършители на престъпления
с използване на служебни кучета се извършва
по мирисова следа, а при липса на такава
или загубване на същата преследването се
извършва или продължава по вероятното
направление за движение на нарушителите.
(2) Използването на служебни кучета за
откриване и задържане на извършители на
престъпления, както и употребата на оръжие,
физическа сила и други помощни средства
се осъществява по реда, предвиден в ЗМВР.
Чл. 78. (1) Издирването, преследването и
задържането на извършители на престъпления извън пределите на граничната зона се
осъществяват във взаимодействие с другите
структури на МВР.

С Т Р.

118

ДЪРЖАВЕН

(2) Издирването и преследването на извърши тели на п рест ъп лени я, п ремина ли
на територията на съседната държава, се
преустановяват при достигане линията на
държавната граница.
(3) В случаите по ал. 2 ръководителят на
действията по издирване предприема незабавни мерки за своевременно уведомяване на
съпределните гранични власти за незаконно
преминалите на съседна територия лица и
ППС.
(4) Продължаване на действията по издирване, преследване и задържане на лица
и ППС на съседна територия е допустимо
единствено ако същите са започнали на българска територия от смесен патрул по силата
на двустранно споразумение и възможности за
предприемане на такива действия са изрично
разписани в споразумението.
Чл. 79. (1) Мероприятията за противодействие на тероризма се провеждат с цел
събиране на информация, разкриване на непосредствената подготовка, предотвратяване и
пресичане осъществяването на терористични
актове в зоните и обектите, определени в
ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи.
(2) За непосредствено противодействие на
терористични заплахи в зоните и обектите
на компетентност РДГП самостоятелно и
съвместно с взаимодействащите институции
организират и провеждат специфична охранителна дейност, включваща специализирано техническо наблюдение, постова охрана,
патрулиране и други видове физически и
технически контрол.
(3) Мерките за непосредствено противодействие на терористични заплахи се оформят в
план, план-варианти или оперативни процедури, които се изпълняват самостоятелно или
в рамките на взаимодействието под формата
на учебни тренировки и учения, поне веднъж
на шест месеца.
(4) Изготвените планове и оперативни процедури се съгласуват с останалите компетентни
институции, осъществяващи правомощията
си в зоните и обектите, определени в ЗМВР,
в които ГДГП изпълнява своите задачи.
Чл. 80. (1) По време на изпълнение на
специфична охранителна дейност на международните летища, осъществяването на
гранично наблюдение в района на пристанищата и в други зони и обекти ГПН водят
засилено наблюдение за подозрителни лица,
ППС, обекти и предмети и осъществяват
контрол с наличните технически и помощни
средства. При установяване на съмнителни
лица, които могат да бъдат потенциални
извършители на терористичен акт, или ППС
и предмети в охранявания периметър, които
могат да бъдат използвани като средство за
осъществяване на терористичен акт, ГПН
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осигурява дискретно охраната им, отцепва
района, докладва на оперативния дежурен и
изпълнява получените указания.
(2) Привеждането в действие на плана за
противодействие на терористични заплахи
се извършва незабавно след получаване на
непосредствена заплаха за терористичен акт
или при вече осъществен такъв.
(3) При извършен терористичен акт ГПН,
намиращи се в района, докладват в РДГП/
ГПУ/БГПК, оказват помощ на пострадалите
лица, предприемат мерки за ограничаване на
последиците от терористичния акт, преграждат/блокират района, събират първоначална
информация за намиращите се там лица и
за състоянието им в момента, организират
евакуацията на гражданите, намиращи се в
района.
(4) При пристигане на специализираните
тактически звена на МВР ГПН запознават
техния ръководител с обстановката до момента
и оказват пълно съдействие.
Чл. 81. (1) При получен сигнал за извършено престъпление ГПН извършват следното:
1. изясняват мястото и времето на извършване на деянието;
2. установяват:
а) данни за извършителя (заподозрения) и
неговите отличителни белези;
б) състоянието на пострадалите и оказаната им помощ;
в) наличието на свидетели;
г) данни за лицето, съобщило за престъп
лението;
3. докладват събраните данни по случая
на оперативния дежурен и действат съобразно
неговите разпореждания.
(2) На местопрестъплението ГПН са длъжни:
1. да вземат мерки за пресичане на престъплението;
2. да докладват на оперативния дежурен и
да изпълнят получените указания;
3. да окажат помощ на пострадалите;
4. да установят свидетели;
5. да запазят местопрестъплението и различните видове следи, като се съобразят с
метеорологичните и други специфични условия на терена.
(3) Границите на местопрестъплението се
определят така, че в тях да се намират всички обекти, имащи значение за разкриване
на престъплението, и се обозначават с ясно
видими ленти, указатели и знаци.
(4) А ко обстановката не позвол ява да
се организира преследване и издирване на
извършителите на престъплението, ГПН са
длъжни да охраняват местопрестъплението
до пристигането на оперативно-следствената
група или до получаването на друго разпореждане от оперативния дежурен.
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(5) От всички лица, намиращи се на местопрестъплението, ГПН изисква да останат
на местата си и да не предприемат никакви
самоволни действия, като установява и записва
данните за тяхната самоличност, начина за
връзка с тях, както и информацията, която
имат за деянието и неговия извършител.
(6) След пристигането на оперативноследствената група ГПН докладва на нейния
ръководител събраната до момента информация за извършеното престъпление и неговия
извършител, както и за взетите мерки, като
изпълнява неговите указания или разпорежданията на оперативния дежурен.
(7) Организацията за използване на ГПК и
техните екипажи в дейности по преследване,
спиране, задържане и съпровождане на кораби-нарушители се определят от директора на
ГДГП с методически указания.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА
ГРАНИЦАТА И СПЕЦИФИЧНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ЗОНИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛЕТИЩА. СЛУЖЕБНИ
ДОКУМЕНТИ
Раздел I
Действия по организацията на служебната
дейност
Чл. 82. Организацията по наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
включва следните служебни дейности:
1. изготвяне на анализ на риска;
2. изготвяне и отдаване на заповед за осъществяване на граничен контрол;
3. организиране на взаимодействието и
комуникациите;
4. предварителна подготовка за изпълнение
на внезапно възникнали задачи и провеждане
на специализирани полицейски операции;
5. контрол по организацията и изпълнението
на дейностите по наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища.
Раздел II
Анализ на риска
Чл. 83. (1) Анализът на риска е процес, при
който се осъществява целенасочено придобиване, събиране, обработка и съпоставяне на
статистически данни и информация за определен период от време с цел идентифициране
и оценка на потенциалните заплахи, от което
се правят изводи за състоянието на оперативната обстановка и се извеждат прогнози
за развитието на ситуационната картина в
зоните за отговорност на структурните звена.
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(2) При изготвянето на анализа на риска
се използват източници на информация и
аналитични резултати, получени в рамките
на активен вътрешен, междуведомствен и
международен обмен на информация.
(3) Анализ на риска се изготвя и на трите
нива на гранично управление – стратегическо – ГДГП, оперативно – РДГП, и тактическо – ГПУ/БГПК.
(4) На база на направените в анализите на
риска на ГДГП и РДГП изводи и изведени
прогнози за развитието на ситуационната
картина в зоните за отговорност на стратегическо и оперативно ниво се изготвят и
препоръки, групирани съобразно идентифицираните заплахи.
(5) Целта на изготвените препоръки е да
подпомогнат ръководителите на структурните звена на оперативно и тактическо ниво
за правилното разпределение на ресурсите,
организирането и изпълнението на видовете
дейности, необходими за своевременното
намаляване на заплахите, уязвимостта и негативното влияние от проявлението на идентифицираните рискове, съобразно реалните
възможности.
(6) Периодичността на изготвяне на различните видове аналитични документи, тяхната структура, съдържание, места и начини
на съхранение и ползване на стратегическо,
оперативно и тактическо ниво се определят
със заповед на директора на ГДГП.
Раздел III
Изготвяне и издаване на заповед за осъществяване на граничния контрол
Чл. 84. (1) Въз основа на изготвения анализ
на риска, разписаните към него препоръки и
събраната отчетно-статистическа информация
директорът на ГДГП, директорите на РДГП и
началниците на ГПУ/БГПК издават заповеди
за осъществяване на граничния контрол.
(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:
1. кратки изводи от анализа на риска и
изготвените препоръки;
2. организация на граничния контрол,
включваща:
а) осъществяване на граничното наблюдение/специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища;
б) осъществяване на граничните проверки;
в) осъществяване на оперативното осигуряване;
3. задачите на структурните звена/подразделения – в кои направления и по кое време
да се съсредоточат основните сили и средства,
постовете и маршрутите, редът за охрана на
районите на разграничителните линии и др.;
4. ред за взаимодействие между структурните звена/подразделения, гранично-полицейските наряди, както и взаимодействието
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им с другите структури на МВР, граничните
органи на съседните държави и тези с контролни правомощия в зоната за отговорност;
5. ред за провеждане на инструктажа на
ГПН (длъжностни лица, които го извършват;
мястото на провеждане; особеностите, свързани с конкретната обстановка);
6. ред за организиране на комуникациите
и сроковете за докладване;
7. задачите по информационното, логистичното и другите видовете осигуряване;
8. състав и срокове за готовност на резервите.
Чл. 85. (1) В зависимост от ръководното
ниво заповедите за осъществяване на граничния контрол се изготвят във времеви период
и със срок на валидност, както следва:
1. на стратегическо ниво (ГДГП) – заповед
та се изготвя до края на месец септември на
текущата година със срок на валидност от 12
месеца считано от началото на месец януари
на следващата календарна година;
2. на оперативно ниво (РДГП) – заповедта
се изготвя до края на месец октомври на текущата година със срок на валидност от 12
месеца считано от началото на месец януари
на следващата календарна година;
3. на тактическо ниво (ГПУ/БГПК) – заповедта се изготвя до края на месец ноември на
текущата година със срок на валидност от 6
месеца считано от началото на месец януари
на следващата календарна година и до края
на месец май на настоящата година със срок
на валидност от 6 месеца считано от началото
на месец юли на същата календарна година.
(2) Ръководителите от съответните нива
на управление създават необходимата организация за своевременното изучаване на
изготвените заповеди от подчинените им
структурни звена и подразделения.
Чл. 86. (1) При рязко увеличаване на уязвимостта и негативното влияние на идентифицираните рискове или поява на нови такива,
проявлението на които води до невъзможност
или значителни затруднения за ефективно
противодействие и изпълнение на ежедневните
задачи, както и в други случаи на възникнала
служебна необходимост директорът на ГДГП,
директорът на РДГП и началникът на ГПУ/
БГПК могат да издадат нова заповед за осъществяване на граничния контрол.
(2) Новата заповед незабавно се изпраща
до подчинените структурни звена.
Чл. 87. При необходимост директорът на
РДГП и началникът на ГПУ/БГПК или упълномощени от тях лица уточняват на местността
изпълнението на заповедите по чл. 84, ал. 1,
което включва:
1. разстановката на силите и средствата;
2. вида и състава на нарядите;
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3. маршрутите/патрулните участъци, разположението на постовете, пу нктовете и
часовите времена за изпълнение на нарядите;
4. реда за взаимодействие и други въпроси.
Чл. 88. (1) В съответствие с разпореденото в
заповедите по чл. 84, ал. 1 и възприетата разстановка на силите и средствата в ГПУ/БГПК
се съставя списък на маршрутите (патрулните
участъци) и постовете, който се утвърждава
от директора на РДГП (приложение № 6).
(2) В списъка на маршрутите/патрулните
участъци и постовете освен основните се
предвиждат и допълващи независимо от наличните сили и средства.
(3) В РДГП се изготвя общ (единен) списък на маршрутите/патрулните участъци и
постовете.
(4) Списъкът по ал. 1 се актуализира при
възникване на необходимост за разкриване на
нови маршрути/патрулни участъци и постове.
Чл. 89. (1) Въз основа на утвърдения списък
на маршрутите/патрулните участъци и посто
вете в ГПУ/БГПК се изготвят указания за
особеностите на маршрута/патрулния участък
и поста (приложение № 7).
(2) В указанията се определят:
1. дължината на маршрута/патрулния участък, границите и центърът на поста, пунктовете
за изпълнение и местата за смяна на нарядите;
2. особеностите на маршрута/патрулния
участък и поста и какви конкретни задачи
трябва да се изпълняват по време на наряда;
3. редът за охраната и наблюдението на
маршрута/патрулния участък и поста;
4. редът за осъществяване на комуникацията и взаимодействието с оперативния дежурен,
съседните наряди, другите органи на МВР
и държавни органи с контролни функции в
зоната за отговорност;
5. другa необходима информация.
Чл. 90. (1) В зависимост от развитието
на оперативната обстановка началниците на
ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС и ГОПТЛ
ежедневно съставят план за разстановката на
силите и средствата по смени през денонощието (приложение № 8).
(2) Изготвянето на ежедневната разстановка
на силите и средствата е основно задължение
на началниците по ал. 1 и не може да се делегира на подчинените им служители.
(3) Само при отсъствие на служителите по
ал. 1 изготвянето на плана се осъществява
от служители – полицейски инспектори или
други длъжностни лица, които ги заместват.
(4) Планът за разстановка на силите и средствата се обявява пред инспекторския състав
и оперативните дежурни, а на нарядите се
обявява в касаещия ги обем на инструктажа.
(5) Изпълнението на плана се отразява в
книгата за гранично-полицейските наряди.
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Чл. 91. (1) Книгата за гранично-полицейските наряди (приложение № 9) е основен
служебен документ за отчет на:
1. ежедневната дейност по осъществяване
наблюдението на държавната граница и специфичната охранителна дейност в зоните на
международните летища;
2. провеждането на инструктажа;
3. резултатите от осъществената контролна
и друга организационно-управленска дейност.
(2) Воденето и съхранението на книгата за
гранично-полицейските наряди се осъществява от служители от инспекторския състав, а
в тяхно отсъствие – от служителя, определен
да извършва инструктаж на нарядите.
(3) Съдържанието, както и редът за водене
и попълване на книгата за гранично-полицейските наряди се определят с писмени указания
на директора на ГДГП.
Раздел IV
Организация на взаимодействието и комуникациите
Чл. 92. (1) За осигуряване на точното и
правилното изпълнение на задачите директорите на РДГП и началниците на ГПУ/БГПК/
СОВН организират и поддържат постоянно
взаимодействие и маневреност на граничнополицейските сили.
(2) Взаимодействието с корабите и самолетите на граничните служби/бреговите охрани
на черноморските държави се осъществява
чрез Черноморския граничен координационен информационен център, Националните
гранични координационни центрове, а по
р. Дунав – чрез Съвместния българо-румънски контактен център, Гюргево.
Чл. 93. Взаимодействието се изразява в
съгласуването по цел, време и място на действията и взаимната помощ на ГПН и другите
структури, имащи отношение по изпълнението
на задачите.
Чл. 94. Маневреността на силите и средствата се осигу рява чрез организираното
и своевременното им преместване от едно
място на друго съобразно необходимостта и
развитието на оперативната обстановка с цел
предотвратяване и пресичане на подготовката
и извършването на престъпления в зоните за
отговорност.
Чл. 95. (1) Комуникациите са основно
средство за управление на структурните звена
и нарядите.
(2) Директорите на РДГП и началниците на
ГПУ/БГПК/СОВН организират и поддържат
постоянна връзка с подчинените им структурни звена, подразделения и наряди.
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Раздел V
Провеждане на специализирани полицейски
операции
Чл. 96. Специализираната полицейска операция е съвкупност от съгласувани по цел,
задачи, място и време действия на РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН, провеждани самостоятелно
или във взаимодействие с други структури на
МВР, както и с други ведомства в съчетание
с оперативни мероприятия за откриване и
задържане на извършители на престъпления
и нарушения, издирвани лица и транспортни средства, както и за осъществяването на
превантивна дейност.
Чл. 97. (1) За осигуряване управлението на
силите и средствата при организирането и провеждането на СПО се назначава ръководител
на операцията и се създава оперативен щаб.
(2) Числеността и съставът на оперативния
щаб се определят в зависимост от характера
и мащаба на операцията, като се предвиждат:
1. група/помощник-ръководител за управление на силите и средствата;
2. група/експерт за логистично осигуряване;
3. група/експерт за обмен на информация;
4. група/експерт по морските и речните
въпроси (когато операцията се провежда на
морски или речен участък).
(3) Оперативният щаб изпълнява следните
задачи:
1. подготвя предложения за вземане на
решение и разработва план за операцията;
2. организира пункт за управление и осигурява постоянна връзка с всички структурни
звена, подразделения и наряди;
3. обявява на изпълнителите всички заповеди и разпореждания на ръководителя;
4. контролира точното и своевременно
изпълнение на задачите, предвидени в плана, и постоянно информира ръководителя за
обстановката и нейните изменения.
Чл. 98. Управлението на силите и средствата, участващи в СПО, включва:
1. определяне начина за оповестяване и
привеждане на състава в готовност за участие
в операцията;
2. поставяне на задачи на структурните
звена и техните подразделения, участващи в
операцията;
3. провеждане на инструктаж на силите,
участващи в операцията;
4. организиране и поддържане на непрекъснато взаимодействие между всички сили
и средства, участващи в операцията;
5. осигуряване на операцията;
6. контрол по изпълнението на заповедите
и разпорежданията.
Чл. 99. Организирането и провеждането
на СПО включва три етапа: подготвителен,
изпълнителен и заключителен.
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Чл. 100. (1) В подготвителния етап се
извършва:
1. определяне на мястото, времето и реда
за провеждане на операцията, броя и състава
на участниците;
2. разработване на план за операцията и
определяне на задачите на участниците;
3. оценка на района и факторите, които
биха оказали влияние при изпълнението на
задачите;
4. усилване на наблюдението върху криминално проявени лица;
5. инструктаж и подготовка на състава и
техническите средства;
6. организиране на взаимодействието между
участниците.
(2) Планът за провеждане на операцията
съдържа:
1. цел/и на операцията;
2. място и време на провеждане;
3. състав на силите и средствата;
4. основни задачи и разпределението им
между участниците;
5. етапи на провеждане;
6. пунктове за управление;
7. организация на комуникацията;
8. организация на логистичното и медицинското осигуряване.
(3) Към плана за операцията се прилагат и
други работни документи (разчети, графици,
таблици, схеми и др.).
Чл. 101. Подготовката на състава, участващ в СПО, се осъществява чрез провеждане
на теоретични и практически занятия. При
необходимост се организират специализирани занятия за предварително отработване
и проиграване на елементи или цялостните
тактически действия на участващите в операцията сили и средства.
Чл. 102. (1) Изпълнителният етап включва
провеждането на планираните тактически
действия за постигане целите на операцията.
(2) При провеждане на операцията съобразно необходимостта и поставените задачи
могат да се използват всички видове ГПН.
(3) Нарядите се включват в действие в
зависимост от развитието на оперативната
обстановка, като при необходимост се извеждат в друг район.
(4) Резервите за операцията се разполагат
на места, откъдето най-бързо могат да бъдат
въведени в действие.
Чл. 103. В заключителния етап на операцията се извършва:
1. събиране и съсредоточаване на силите и
средствата в районите, откъдето са определени;
2. обобщаване и анализ на постигнатите
резултати и разбор на тактическите действия;
3. изготвяне на справка относно резултатите
от проведената операция.
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Раздел VI
Служебни документи
Чл. 104. (1) Във връзка с организацията и
осъществяването на граничното наблюдение
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища, в РДГП, ГПУ,
БГПК, ГГПК, ГОДГ, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и
МГПВ се изготвят и съхраняват служебни
документи (приложение № 10).
(2) При попълване на служебните документи по ал. 1 се ползват абревиатури, посочени
в Списъка на използвани съкращения на
наименования и обозначения в дейността на
граничното наблюдение и на специфичната
охранителна дейност (приложение № 11).
Раздел VII
Контрол по организацията и изпълнението
на дейностите по граничното наблюдение и
специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища
Чл. 105. (1) Контролът по организацията
и изпълнението на дейностите по граничното наблюдение и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
е комплекс от мероприятия, насочени към
установяване състоянието и подобряване
на организацията на служебната дейност,
предлагане и реализиране на мерки при констатиране на пропуски и нарушения, с оглед
законосъобразното и правилно изпълнение
на задачите от ГПН.
(2) Чрез контрола се установява:
1. съответствието на разстановката на
силите и средствата и тяхното използване с
конкретната оперативна обстановка;
2. качеството на провеждане на инструктажите;
3. оперативността в управлението на нарядите и своевременното им информиране
за измененията в оперативната обстановка;
4. законосъобразността на действията и
спазване на дисциплината;
5. качеството на изпълнение на задачите
от ГПН;
6. практическата организация на взаимодействието между нарядите и другите органи
на МВР;
7. правилното водене на служебните документи;
8. познаването от състава и практическото
приложение на разработените план-варианти
за действие при издирване, преследване и
задържане на извършители на престъпления,
както и готовността на силите и средствата
за тяхното изпълнение;
9. съответствието на логистичното осигуряване с поставените задачи;
10. състоянието на други служебни дейности – по решение на ръководителя, разпоредил осъществяването на контрола.
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(3) Контролът се осъществява чрез проверки на създадената цялостна организация
за гранично наблюдение и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища, както и чрез явни и негласни
проверки на непосредственото изпълнение на
задачите от ГПН.
(4) Проверка на създадената цялостна организация за осъществяване на граничното
наблюдение и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
се извършва от методическите и контролните звена (служители) от ГДГП, РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН на основание писмена заповед
на компетентен орган.
(5) Непосредственият контрол върху дейността на ГПН се осъществява, както следва:
1. от ръководни служители от МВР, ГДГП
и РДГП – при проверка на дейността на РДГП
и СОВН;
2. от началниците на ГПУ, БГПК, СОВН,
(СЛС, СЛС – Аерогара София) и техните заместници – най-малко веднъж на две седмици;
3. от началниците на ГОДГ, ГГПК, ГЛС,
МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ – най-малко веднъж
на седмицата;
4. от полицейските инспектори, а в тяхно
отсъствие от командирите на отделения в
ГОДГ, ГГПК, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ – в
рамките на работната им смяна, но не помалко от два пъти седмично.
(6) Непосредственият контрол върху службата на ГПН се осъществява въз основа на
месечен график, разработен в РДГП, ГПУ,
БГПК и СОВН и утвърден от съответния
ръководител.
(7) Дейността по осъществяване наблюдението на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
може да бъде проверявана и от други служители, оправомощени писмено от ръководителите
на ГДГП, РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН.
Чл. 106. (1) Проверките на непосредственото изпълнение на задачите от ГПН се планират
и извършват през различни дни от седмицата
и различно часово време от денонощието и
включват:
1. изпълнението на задачите от наряда в
границите на разпоредената за обслужване
територия;
2. познаването на оперативната обстановка
и особеностите на обслужваната територия;
3. осъществяваната от наряда дейност към
момента на проверката;
4. спазването на реда и правилата за носене
на униформата, оборудването с технически,
помощни и защитни средства, воденето на
служебните документи;
5. установените правонарушения и предприетите мерки.
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(2) Забранява се извършването на проверки
по ал. 1 чрез опити да се отнеме оръжие, технически, помощни, защитни средства и други,
както и да се инсценират правонарушения
или да се използват други нерегламентирани
начини на проверка.
(3) При проверките по ал. 1 старшият на
наряда се представя и изисква от проверяващите да се легитимират със служебни карти,
освен ако ги познава лично или се придружават от преките му началници.
Чл. 107. (1) При констатиране отсъствие
на наряда по маршрута (патрулния участък)
или поста проверяващият незабавно изяснява
причините за това и установява лично или
чрез оперативния дежурен местонахождението
на наряда.
(2) При установяване на слабости в организацията на работа и нарушения при изпълнението на задачите от наряда проверяващият е
длъжен на място да вземе мерки за тяхното
отстраняване.
(3) При грубо нарушение на изискванията
на тази инструкция ГПН могат да бъдат снети
от изпълнение на задълженията от длъжностните лица, на които са подчинени, за което
незабавно се уведомява оперативният дежурен.
Чл. 108. Резултатите от проверката на
непосредственото изпълнение на задачите от
ГПН се отразяват от служителя, извършил
проверката, в нарядния дневник на ГПН, а
при необходимост – и в докладна записка до
прекия ръководител на проверяващия, като
старшият на наряда ги отразява в докладната записка на гранично-полицейския наряд
(приложение № 2), а за ГПН „Патрул“и ГПН
„КПП“ – в отчетната карта за резултатите
от работата на гранично-полицейския наряд
(приложение № 3).
Раздел VIII
Задължения на длъжностните лица по организацията и ръководството на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
Чл. 109. Директорът на ГДГП осъществява
общата организация, ръководство и контрол
на наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища.
Чл. 110. (1) Началникът на отдел „Гранично наблюдение“ при ГДГП и началниците на
сектори в отдела осъществяват методическо
ръководство и контрол в РДГП и структурните им звена по изпълнението на задачите,
свързани с организацията, управлението и
осигуряването на наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища, като могат и пряко
да участват в планирането и провеждането
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на СПО и други охранителни дейности както
самостоятелно, така и във взаимодействие с
РДГП и другите структури на МВР.
(2) Началниците по ал. 1:
1. предлагат, планират и провеждат мероприятия за усъвършенстване организацията и
управлението и подобряване ефективността на
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища;
2. организират и осъществяват системна
методическа помощ и контрол в РДГП, ГПУ
и БГПК по планирането, организирането и
осигуряването на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в
зоните на международните летища, тактиката за използване на силите и средствата и
внедряването на нови способи и средства в
служебната дейност;
3. организират изучаването и обобщаването на положителния опит и осигуряват
разработването на методически, тактически
и други указания за неговото популяризиране
и внедряване;
4. планират, организират и провеждат мероприятия за подобряване на взаимодействието между звената на ГДГП, осъществяващи
непосредственото изпълнение на задачите по
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища с другите служби на МВР и
държавните органи с контролни правомощия
в зоните и обектите по чл. 52б, ал. 3 ЗМВР,
както и с граничните органи на съседните
държави.
Чл. 111. Директорът на РДГП отговаря
за цялостната организация, ръководството и
контрола при осъществяване на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
в определената на дирекцията зона за отговорност, като:
1. следи постоянно и изучава промените
на оперативната обстановка в зоната за отговорност на дирекцията и при изменение
на същата предлага, организира и провежда
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за нейното овладяване;
2. осъществява периодичен контрол в подчинените структурни звена за организацията и
изпълнението на задачите от гранично-полицейските наряди и ефективността от използването на силите, техническите и помощните
средства лично и/или чрез назначаване на
служители и/или комисии;
3. организира и поддържа непрекъснато
взаимодействие с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната
администрация с цел привличането им за
оказване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи;
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4. осигурява и поддържа непрекъснато взаимодействие на структурните звена на РДГП
с другите структури на МВР и с държавните органи с контролни функции в зоните и
обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП
изпълнява своите задачи, както и с граничните органи на съседните държави;
5. организира логистичното осигуряване с
оглед приоритетното и пълно обезпечаване на
изпълнението на задачите по наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища.
Чл. 112. (1) Началникът на ГПУ непосредствено отговаря за организацията, ръководството и контрола на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища
в определената на ГПУ зона за отговорност.
(2) При изпълнение на функциите си началникът на ГПУ I степен се подпомага от
заместник-началник съобразно определените
за длъжността функционални задължения и
допълнително делегирани правомощия.
(3) Началникът и заместник-началникът
на ГПУ:
1. следят постоянно и изучават промените на оперативната обстановка в зоната за
отговорност на ГПУ и при усложняване на
същата предлагат, организират и провеждат
своевременни и целенасочени мероприятия
за нейното овладяване;
2. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите
и средствата и осигуряват условия за своевременно маневриране със същите;
3. отчитат, обобщават и анализират резултатите от използването на силите и средствата
и работят за усъвършенстване на способите за
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища;
4. осъществяват системен контрол в подчинените подразделения за организацията и
изпълнението на задачите от ГПН и ефективността от използването на силите, техничес
ките и помощните средства лично и/или чрез
назначаване на служители и/или комисии;
5. организират и осигурят изпълнението
на задачите, свързани с проверката на състоянието и поддържането в изправност на
граничните знаци и граничната линия;
6. организират и провеждат мероприятия
за повишаване на професионалната подготовка на състава и работните качества на
служебните кучета;
7. организират и поддържат непрекъснато
взаимодействие с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната
администрация с цел привличането им за
оказване на съдействие при изпълнение на
служебните задачи;
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8. осигуряват и поддържат непрекъснато
взаимодействие на подразделенията на ГПУ с
другите структури на МВР и държавните органи с контролни функции в зоните и обектите,
определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява
своите задачи, както и с граничните органи
на съседните държави;
9. организират логистичното осигуряване
с оглед приоритетното и пълно обезпечаване
на изпълнението на задачите по наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища.
Чл. 113. (1) Началникът на сектор „ОДГ“/
СЛС при РДГП и инспекторският състав от
сектора осъществяват методическо ръководство и контрол по изпълнението на задачите,
свързани с организацията, управлението и
осигуряването на наблюдението на границата
и специфичната охранителна дейност в зоните
на международните летища, като могат и пряко
да участват в планирането и провеждането
на СПО и други охранителни дейности както
самостоятелно, така и във взаимодействие с
ГПУ/БГПК и другите структури на МВР.
(2) Служителите по ал. 1:
1. предлагат, планират и провеждат мероприятия за усъвършенстване организацията и
управлението и подобряване ефективността на
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища;
2. организират и осъществяват системна
методическа помощ и контрол на структурните звена на РДГП по планирането, организирането и осигуряването на наблюдението
на границата и специфичната охранителна
дейност в зоните на международните летища,
тактиката за използване на силите и средствата
и внедряването на нови способи и средства в
служебната дейност;
3. организират изучаването и обобщаването на положителния опит и осигуряват
разработването на методически, тактически
и други указания за неговото популяризиране
и внедряване;
4. осигуряват и поддържат непрекъснато взаимодействие на структурните звена
на РДГП с другите структури на МВР и с
държавните органи с контролни функции
в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в
които ГДГП изпълнява своите задачи, както
и с граничните органи на съседните държави.
Чл. 114. (1) Началниците на ГОДГ, ГЛС,
МГ ПГ, ГОП ТЛ и МГ ПВ непосредс т вено
планират, организират, участват, ръководят
и контролират изпълнението на задачите по
наблюдението на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища и дейностите по обратно
приемане и транзитиране на лица в зоните
за отговорност на ГПУ.
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(2) Служителите по ал. 1:
1. познават нормативните и вътрешноведомствените актове, регламентиращи изпълнението на задачите на ГПН, и в съответствие
с тях организират комплексното използване
на силите и средствата;
2. познават и изучават промените на оперативната обстановка и при усложняване на
същата предлагат, организират и провеждат
своевременни, ефективни и целенасочени
мероприятия за нейното овладяване;
3. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите
и средствата и осигуряват условия за своевременно маневриране със същите;
4. отчитат, обобщават и анализират резултатите от използването на силите и средствата
и работят за усъвършенстване на способите
за наблюдение на границата и специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища;
5. участват лично в организирането и изпълнението на задачите и осъществяват постоянен
и системен контрол върху дейността на ГПН;
6. организират и провеждат мероприятия
за повишаване на професионалната подготовка на служителите и работните качества на
служебните кучета;
7. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие между ГПН, както и
взаимодействието им с другите структури
на МВР и с държавните органи с контролни
правомощия в зоната за отговорност.
Чл. 115. (1) Началникът и заместник-началникът на БГПК, началниците на ГГПК и
командирите на ГПК носят отговорност за
организацията, ръководството и ефективното
използване на ГПК при изпълнение на заповедите по чл. 84, ал. 1.
(2) Служителите по ал. 1:
1. познават оперативната обстановка във
вътрешните морски води, териториалното
море, прилежащата зона, континенталния
шелф и българската част на р. Дунав, както и
особеностите в навигационно-хидрографско и
хидрометеорологично отношение, границите
на забранените (опасните) райони и другите
необходими данни при изпълнението на задачите по наблюдението на морската и речната
граница на Република България;
2. планират и организират оперативно-тактическото използване на ГПК при осъществяване на наблюдението на морската и речната
граница, контрола по спазване на граничния
режим във вътрешните морски води и териториалното море и провеждането на СПО;
3. организират, провеждат и контролират
подготовката на корабите и обучението на
екипажите;
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4. осъществяват непрекъснат контрол по
организацията на изпълнението на задачите
и поддържането на готовност и маневреност
на силите и средствата на БГПК;
5. организират и ръководят дейността по
осигуряването на живучест и безопасност на
корабите в пунктовете за постоянно и манев
рено базиране и по време на плаване;
6. участват в организирането и изпълнението на мероприятията по взаимодействието
между корабите и бреговите сили и средства,
силите и средствата на СОВН, силите и средствата на Военноморските сили и другите
държавни органи с контролни правомощия в
морските пространства на Република България
и българската част на р. Дунав;
7. участват в организирането и провеждането на дейностите по сътрудничеството
с бреговите охрани на държавите от Черноморския регион с цел повишаване на общата
ефективност на наблюдението на морската
граница, противодействието на тероризма и
пресичането на трансграничната престъпност;
8. постоянно усъвършенстват тактиката и
организацията на използването на силите и
средствата и организират изучаването и внедряването на новите технически средства за
наблюдение, обмен на информация и анализ
на обстановката в реално време.
Чл. 116. (1) Началникът на СОВН, заместник-началникът на СОВН и началникът на
база за постоянно базиране носят отговорност
за организацията, ръководството и контрола
по ефективното използване на хеликоптерите
при изпълнението на задачи за осъществяване
на въздушно наблюдение.
(2) Служителите по ал. 1:
1. планират и организират оперативнотактическото използване на хеликоптерите
при осъществяване на наблюдението на държавната граница и провеждането на СПО;
2. координират и осигуряват взаимодействието със структурните звена на РДГП, другите структури от МВР, Военновъздушните
сили и с ДП „Ръководство на въздушното
движение“;
3. контролират прекъсванията и нивото на
летателна подготовка на летателния състав,
подготвят ръководния летателен състав да
лети в качеството им на инструктори;
4. контролират теоретичната и практичес
ката подготовка на авиационния инженернотехнически състав;
5. следят за фактическото състояние на
авиационната техника, изпълнението на съответните технически бюлетини и предприемат
своевременни и адекватни мерки за поддържането є в летателна годност;
6. вземат решения за изпълнение и поставят
летателни задачи на екипажите;
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7. определят обема, съдържанието и осъществяват контрол за провеждането на предварителната подготовка за полети;
8. не допускат до полет пилоти и екипажи
със слаба предварителна подготовка, както и
тези, които допускат нарушения на правилата
в летателната дейност;
9. изучават причините и вземат необходимите мерки за предотвратяване на авиационни
събития;
10. изпълняват задълженията, свързани със
стриктно спазване на мерките за безопасност
и съответните мерки за работа при изпълнение на служебните задължения, осигуряващи
здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 117. (1) Оперативният дежурен в РДГП,
ГПУ и БГПК отговаря за непосредственото
ръководство и координация на действията
на ГПН.
(2) Оперативният дежурен е длъжен да:
1. познава ежедневната разстановка на
силите и средствата;
2. поддържа постоянна връзка с ГПН и
своевременно ги информира за изменението
на оперативната обстановка;
3. ръководи изпълнението на нарядите в
съответствие със заповедите по чл. 84, ал. 1
и допълнителните разпореждания;
4. координира действията по издирването,
преследването и задържането на извършители
на престъпления;
5. осъществява непрекъснато взаимодействие между нарядите от състава на ГПУ и
РДГП с тези на съседните РДГП и с другите
структури на МВР.
(3) Освен задълженията по ал. 2 оперативните дежурни в РДГП на морската и речната
граница са длъжни да:
1. познават състоянието и готовността на
ГПК, районите и маршрутите за осъществяване на граничното наблюдение на море/
река, техническото състояние на системите
за контрол на надводната обстановка в зоната
на отговорност, графика за работа и зоните
на покритие на стационарните и мобилните
постове за техническо наблюдение;
2. ръководят дейността на ГПК и ЛКЦ,
стационарните постове за техническо наблюдение, да поддържат непрекъсната връзка и
взаимодействие между тях, както и с другите
брегови сили и органите с контролни правомощия в зоната за отговорност;
3. събират, обработват и докладват на ръководството на РДГП, началника на БГПК,
началника на ГГПК данните за оперативната
и навигационната обстановка в зоната за
отговорност;
4. подготвят ежедневни сведения за състоянието, дислокацията, готовността и комплектуването на ГПК, както и за състоянието
на техническите средства;
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5. организират действията на дежурните
сили при природни бедствия, производствени
аварии и/или други кризисни ситуации и при
щормова готовност до идването на основния
състав;
6. осъществяват контрол по организацията
и дейността на екипажите и ГПК;
7. непрекъснато да придобиват и получават
информация за фактическата хидрометеорологична и навигационна обстановка, тенденциите
за нейното изменение и своевременно да я
предават на екипажите на ГПК, операторите
на ИСН и операторите на БРЛС, изпълняващи
дейности по гранично наблюдение;
8. ръководят набирането на радиолокационната и друга информация за обстановката
в морските пространства и вътрешните водни
пътища, електронното и графичното изобразяване на целите и воденето на корабния трафик
(влизащите и излизащите от пристанищата
плавателни съдове, извършващите мирно
преминаване);
9. поддържат непрекъсната връзка и взаимодействие с аналогични органи от държавните
ведомства с контролни функции;
10. поддържат връзка с дежурните сили и
патрулни кораби на граничните служби/бреговите охрани и другите компетентни органи
на съседните държави или с националните
гранични координационни центрове на държавите от Черноморския регион съгласно
приетите договорености за сътрудничество и
за оказване на съдействие при необходимост;
11. приемат информация за бедстващи хора,
кораби и летателни средства, да докладват на
директора на РДГП и да организират оказването на помощ.
Г л а в а

п е т а

ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА
СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ
Раздел I
Особености в организацията на служебната
дейност на международните летища
Чл. 118. (1) На международните летища
се организира изпълнението на специфична
охранителна дейност, осъществявана само
стоятелно или съвместно с други държавни
органи, имащи съответните правомощия,
по утвърден от директорите/ръководителите
съвместен план.
(2) Специфичната охранителна дейност
на международните летища се осъществява
от състава на групите „Летищна сигурност“
като подразделения на съответните ГПУ при
РДГП – Аерогари.
Чл. 119. (1) В изпълнение на своите правомощи я по гарантиране сиг у рност та на
летищните комплекси, охраната на обществените зони и прилежащите територии групите
„Летищна сигурност“:
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1. осъществяват наблюдение, патрулиране и
други видове физически контрол на летищата,
в прилежащите зони и зоните, до които има
обществен достъп, за да се идентифицират лица
с подозрително поведение, да се открият слаби
места, които биха могли да бъдат използвани
за извършване на акт на незаконна намеса,
и да се възпрат лицата, възнамеряващи да
извършат такъв акт;
2. осъществяват контрол и наблюдение
на преградите между охраняемите граници,
съоръженията за излитане и кацане, зоните
с ограничен достъп, критичните части и демаркираните зони, зоните на терминалите и в
близост до тях, които са на свободен достъп,
включително паркингите и пътищата, част от
републиканската пътна мрежа, валидността
на пропуските/идентификационните карти
на лица и ППС в зоните с ограничен достъп;
3. съвместно с компетентните органи с
правомощия за действие на територията на
летищните комплекси участват в постигане на
сигурност при рискови полети, като предприемат съответните засилени мерки за сигурност;
4. извършват проверки за оръжие, взривни
вещества и други общоопасни средства на лица
и транспортни средства в обществените зони,
предгаровите пространства, паркингите и прилежащите територии на летищния комплекс;
5. осъществяват наблюдение на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници
с цел разкриване на лица, които могат да
представляват заплаха за гражданското въздухоплаване;
6. извършват преглед на багажи, транспортни средства и товари в зоните за граничен
контрол на гражданските летища, зоните и
обектите за обществено ползване и обслужване на международни превози;
7. осъществяват контрол по Закона за
дви жението по пътищата в предгаровите
пространства, паркингите, попадащи в зоната за отговорност на ГПУ и в обособената
територия на летищния комплекс, като прилагат административнонаказателна дейност в
рамките на предоставените им правомощия;
8. предприемат действия по откриване и
задържане на хора, извършващи противозаконна дейност, както и действия по задържане
на лица и ППС съгласно предоставените им
правомощия;
9. ограничават или временно забраняват
движението на лица и транспортни средства
в районите на международните летища при
осъществяването на оперативно-издирвателна
или охранителна дейност за задържане на
лица и транспортни средства и ако съществува
опасност за здравето и живота на гражданите;
10. съвместно с други държавни органи
участват в опазването на обществения ред,
опазването на имуществото на гражданите в
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зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, обществените зони и прилежащите територии;
11. планират, организират и осъществяват
комплекс от мерки и дейности за реагиране
при различни степени на опасност от противозаконна намеса в дейността на летищните
органи;
12. съвместно с летищната администрация
предприемат необходимите мерки за недопускане на неконтролиран достъп на външни лица
до охраняемата зона и зоните за сигурност
с ограничен достъп през други обслужващи
сгради и съоръжения, разположени на границата на охраняемата зона.
(2) Структурните звена на ГД „Гранична
полиция“, изпълняващи специфична охранителна дейност на международните летища,
разработват план-варианти/оперативни процедури за действие на състава при различни
типови заплахи.
(3) План-вариантите/оперативните процедури се отработват в условията на тренировъчни действия не по-рядко от веднъж на три
месеца и при възникване на необходимост.
Чл. 120. При организиране на специфичната
охранителна дейност в зоните на международните летища органите на ГДГП ежегодно
съвместно със съответните държавни органи
извършват експертна оценка (охранително
обследване) на сградите, обектите, подходите
и обществените зони в районите на международните летища.
Раздел II
Особености в организацията на служебната
дейност на морска и речна държавна граница
Чл. 121. При организиране на наблюдението на морската и речната държавна граница
директорът на РДГП, началниците на ГПУ,
БГПК, ГГПК и командирите на ГПК отчитат:
1. оперативната обстановка в морските
пространства и вътрешните водни пътища,
интензивността на корабния трафик, промишлената, стопанската и проучвателната дейност
в зоната за отговорност;
2. навигационно-хидрографските и хид
рометеорологичните условия в районите за
плаване и пунктовете за базиране на ГПК (пос
тоянни и маневрени), степените на готовност
и комплектуването на ГПК за изпълнение на
внезапно възникнали задачи;
3. техническото състояние и възможностит е
на елементите от ИСН, техническите средства
за радиолокационно наблюдение и предаване
на информацията за движение на плавателните
средства в реално време;
4. организацията на наблюдението във вът
решните морски води, териториалното море
и вътрешните водни пътища при плаване на
риболовни кораби, български и чуждестранни
яхти, лодки и други плавателни средства за
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спорт, туризъм и развлечение, реда за тяхната регистрация и пребиваване в съответните
пристанища и водни бази;
5. наличието на острови, удобни подходи
към брега, населени места, хидротехнически
съоръжения по бреговата линия, пристанища,
транспортни комуникации и тяхното икономическо използване (за корабоплаване, риболов,
водоползване и др.);
6. организацията на взаимодействието по
използването на ГПК, техническите средства
за наблюдение, бреговите сили и средства,
силите и средствата на СОВН, с другите
държавни органи с контролни правомощия,
както и със съседните страни в съответствие
с постигнатите договорености;
7. подготовката на плавателния състав на
ГПК, състава на стационарните постове за
техническо наблюдение и охранителния състав
на бреговите звена и кораборемонтните органи;
8. състоянието и базирането на корабите,
на техническите средства и организацията на
корабно-техническото осигуряване за безаварийно плаване при изпълнение на задачите.
Чл. 122. При разстановката на силите и
средствата за осъществяване на наблюдението
на морската и речната държавна граница се
вземат предвид:
1. фарватерите и районите за плаване на
невоенните кораби, зоните на активен корабен
трафик, риболовна и спортно-туристическа
дейност, международните котвени стоянки
и рейдове;
2. удобните места по крайбрежието за
нерегламентирано подхождане на кораби, за
качване и слизане на хора, товарене и разтоварване на контрабандни товари и др.;
3. наблюдението на зоните на пристанищата за обществен транспорт, рибарските
и яхтените пристанища, пристанищата със
специално предназначение, лодкостоянките
и водните бази;
4. използването на гранично-полицейските
кораби и бреговите сили за прикриване на
участъци, на които не може да се води техническо и визуално наблюдение;
5. редът за контрол на преправите, бродовете, островите, устията на реките и каналите
на р. Дунав.
Чл. 123. При аварии и бедствия на чуждестранни и български кораби и летателни
средства се допуска слизане на брега, като се
организира охраната на мястото и слезлите
пътници. Ако е необходимо, се вземат мерки
за оказване на помощ на пострадалите и се
докладва незабавно по установения ред.
Чл. 124. (1) За наблюдението на островите в
териториалното море и по р. Дунав и отдалечените участъци от крайбрежието ГПН могат
да се изпращат с ГПК, като изпълнението на
задачите се организира във взаимодействие
с другите наряди.
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(2) При осъществяване на наблюдението на
морската граница в морските пространства и
прилежащата зона и за защита на суверените
права и юрисдикцията на Република България в изключителната икономическа зона се
допуска дейностите на ГПК да продължат и
повече от 24 часа, но не повече от 72 часа.
Раздел III
Особености в организацията на служебната
дейност в гористи и планински участъци
Чл. 125. Наблюдението на държавната граница в планински участъци се организира с
цел да се прикриват превалите, планинските
проходи, възлите от пътища и пътеки, дълбоките долове, овразите и др.
Чл. 126. За наблюдението на рязко пресечена местност се създава по-гъста мрежа от
наблюдателни пунктове, които се разполагат и
оборудват на височини, подходящи за наблюдение на дълбоки долове, долини, дефилета,
оврази и изходите от тях.
Чл. 127. При възлагане на задачи на ГПН
задължително се отчитат възможните резки
изменения на метеорологичните условия, планинските срутвания, прииждането на водата
в дерета, долове и оврази по време на силни
дъждове и при топенето на снеговете, като
началниците на ГПУ предприемат и всички
необходими мерки за опазване живота и
здравето на служителите от състава на гранично-полицейските наряди.
Чл. 128. Труднодостъпните участъци от
границата се проверяват периодично в срокове, определени от съответните началници,
като се изхожда от условията на местността
и създалата се обстановка.
Чл. 129. На участъците, където границата
преминава по високопланински и труднодостъпни хребети, наблюдението на границата
се организира на дълбочината на граничната
зона, а граничната линия се проверява на
достъпните направления.
Чл. 130. За ГПН, изпълняващи задачи в
местност със сложен релеф, при необходимост
се осигуряват компаси и схеми.
Чл. 131. При усложняване на метеорологичната обстановка по решение на началниците
на ГПУ, ГОДГ, МГПГ и МГПВ наблюдението
на границата се организира и осъществява в
дълбочина на граничната зона. След установяването на трайна снежна покривка и спиране на снеговалежите, където е възможно,
се организира запазването на снежна следова
полоса за контрол на преминаващи лица и
транспортни средства.
Чл. 132. След виелици и силни снеговалежи
състоянието на периферните устройства на
интегрираните и автоматизираните системи за
наблюдение и останалите технически средства
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и заграждения задължително се проверява,
като своевременно се вземат мерки за отстраняване на установените повреди по тях.
Чл. 133. По протежението на патрулните
пътеки и пътищата се поставят ориентири.
При необходимост на отдалечените райони
се оборудват специа лни п у нктове, които
предварително се снабдяват със средства за
отопление и средства за осветление.
Раздел IV
Особености в организацията на служебната
дейност в участък, където населените места
са разположени в близост до границата
Чл. 134. При организиране на наблюдението на държавната граница в близост до
населени места директорът на РДГП/началникът на ГПУ трябва да предвиди:
1. възможността извършителите на престъпления да използват населеното място за
укриване или доближаване до държавната
граница;
2. родствените връзки на местното население с граждани на съседната държава, местата
и характера на неговата работа;
3. движението на местното население в
наблюдавания у частък извън пътищата и
пътеките, което затруднява откриването на
признаци за незаконно преминаване на границата или подготовката и извършването на
други престъпления;
4. възможностите за участие на отделни
жители от местното население в незаконното
превеждане на лица през границата.
Раздел V
Особености в организацията на служебната
дейност в участък от границата с международни железопътни линии и магистрали
Чл. 135. При организиране на наблюдението
на границата в участъците с международни
железопътни линии и магистрали директорът
на РДГП/началникът на ГПУ трябва да има
предвид следното:
1. времето на преминаване на пътническите и товарните влакове и на ППС в района;
2. наличието на железопътни гари и спирки
в зоната за отговорност и продължителността
на престоя на влаковете на тях;
3. маршрутите и спирките на автобусите;
4. участъците, където влаковете се движат
бавно;
5. участъците от пътищата, които не могат
да се наблюдават чрез използване на технически средства;
6. скритите подстъпи от пътищата, които
извеждат до линията на държавната граница;
7. районите, в които се извършват ремонтни дейности на железопътната линия
(шосейния път).
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ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази инструкция:
1. „Наблюдение на границата“ е полицейска дейност по организиране и прилагане на
охранителни мерки между гранично-пропускателните пунктове за предотвратяване на
незаконното преминаване на държавната
граница, спазване на граничния режим и
недоп уска не заобика л я не на г ра н и ч н и т е
проверки.
2. „Специфична охранителна дейност“ е
част от граничното наблюдение, изразяваща
се в съвкупност от охранителни, оперативни
и режимни мероприятия в района на международните летища, аерогарите, обществените
им зони и прилежащите територии, осъществявани във връзка с опазване на обществения
ред, своевременно разкриване и предотвратяване на противозаконни действия, насочени
към намеса в работата на летищните органи,
разстройване на полетите, подготовка и осъществяване на терористичен акт.
3. „Зона за отговорност“ е територия, на
която съответното структурно звено изпълнява
своите дейности.
4. „Рисково направление“ е конкретна
територия от зоната за отговорност на структурното звено, характеризираща се с трайно
висока активност по отношение на опитите
за незаконно п реминаване на г раницата
или извършването на други престъпления,
свързани с граничния режим. Отделни територии от зоната за отговорност могат да
се определят като рискови направления и в
случаите, когато в границите на същите не е
установена висока активност на извършваните
престъпления, но въпреки това влиянието на
редица странични фактори ги правят уязвими
по отношение възможността за извършване
на престъпления. За структурните звена на
РДГП – Аерогари, се определят рискови зони
на териториите на международните летища
и рискови полети.
5. „Група за охрана на държавната граница“
е подразделение на гранично-полицейското
управление за наблюдение на определен участък от държавната граница.
6. „База гранично-полицейски кораби“ е
структурно звено на Регионална дирекция
„Гранична полиция“ за наблюдение на морската и речната държавна граница, контрол
за спазване на граничния режим, правилата
за мирно преминаване, спиране и пребиваване в морските пространства и вътрешните
водни пътища и за защита на суверенните
права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната
икономическа зона.
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7. „Група гранично-полицейски кораби“
е подразделение на БГПК за наблюдение на
морската или речната граница в определен
участък.
8. „Групата „Летищна сигурност“ е подразделение на ГПУ от РДГП – Аерогари, предназначено за осъществяване на специфична
охранителна дейност на меж ду народните
летища.
9. „Групата за обратно приемане и транзитиране на лица“ (ГОПТЛ) е подразделение
на РДГП – Аерогари, за изпълнение на задачи по приемане, придружаване, отвеждане,
предаване, съпровождане и довеждане от и
на други структури на МВР или други държавни органи, на компетентни органи на
други държави в съответствие със закона и
с международните договори, по които Република България е страна, на лица, преминали
незаконно през държавната граница, лица с
наложени принудителни административни
мерки или други лица, за които няма основание да бъдат конвоирани. ГОПТЛ може да
подпомага дейността на ГЛС или да изпълнява
други конкретни задачи по разпореждане на
директора на РДГП – Аерогари.
10. „Мобилната гранично-полицейска група/взвод“ е специализирано подразделение на
РДГП (ГПУ) за бързо развръщане и изпълнение на неотложни задачи по наблюдение
на границата в зоните за отговорност на
структурните звена.
11. „Мобилната гранично-полицейска група
за бордови контрол“ е специализирано тактическо звено за бързи действия на РДГП Бургас
за реагиране в ситуации с висока степен на
риск, което, по разпореждане на главния секретар на МВР, може да бъде използвано на
територията на цялата страна. Когато МГПГ
за БК не се използва като СТЗБД, групата
изпълнява задачи, свързани с граничното
наблюдение по разпореждане на директора
на РДГП Бургас в цялата зона за отговорност
на регионалната дирекция, а при необходимост – по разпореждане на директор на ГДГП
и в зоните на всички останали териториални
звена на главната дирекция.
12. „Специализираният отряд „Въздушно
наблюдение“ е специализирано тактическо
звено на ГДГП за осъществяване на въздушно
наблюдение на границите, както и за изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи
изпълнението на дейностите на ГДГП.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 52б, ал. 5, т. 2 от Закона за Министерството
на вътрешните работи.
Министър:
Цветлин Йовчев
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Приложение № 1
към чл. 60, ал. 1

рег. № ...................../............20......г.

П Л А Н
за провеждане на инструктаж на гранично-полицейски наряди
в .................................. от ........................... за времето от ....... ч. на ................. до ....... ч. на ................
(ГОДГ, ГГПК, МГПГ,
(ГПУ, БГПК)
(дд. мм. гг.)
(дд. мм. гг.)
МГПВ, ГЛС, ГОПТЛ)
Мероприятия

Забележка
и време за
провеждане

I. Проверка на готовността на служителите за служба:
- здравословно състояние на служителите, външен вид и служебни карти;
- оръжие, боеприпаси, свързочни, технически и помощни средства и изправност
на същите;
- служебни документи за изпълнение на задълженията;
- други въпроси ............................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
II. Оперативна обстановка:
– рискови направления (зони); риск и актуални рискови профили за съответната
смяна; ред за противодействие на заплахите от ГПН
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
- издирвани лица и превозни средства: .................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
- други данни за обстановката от предходната смяна: ......................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
III. ГПН
Подпис на
(вид на ГПН; №; обслужвана територия (направление, маршрут), време за служба инструктираните
старши и младши на ГПН; тетра №; позивна; обща задача (разпореждане)
служители
1. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) ....……………..…..
(……………......…..…)
2) …....…………..…..
(……………......…..…)
3) ……………......…..
(……………......…..…)
4) ....……………..…..
(……………......…..…)

2. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) ....……………..…..
(……………......…..…)
2) …....…………..…..
(……………......…..…)
3) ……………......…..
(……………......…..…)
4) ....……………..…..
(……………......…..…)

3. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) ....……………..…..
(……………......…..…)
2) …....…………..…..
(……………......…..…)
3) ……………......…..
(……………......…..…)
4) ....……………..…..
(……………......…..…)
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4. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) ....……………..…..
(……………......…..…)
2) …....…………..…..
(……………......…..…)
3) ……………......…..
(……………......…..…)
4) ....……………..…..
(……………......…..…)

5. ......................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

1) ....……………..…..
(……………......…..…)
2) …....…………..…..
(……………......…..…)
3) ……………......…..
(……………......…..…)
4) ....……………..…..
(……………......…..…)

IV. Взаимодействие със съседни наряди: ..............................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................

Забележки

V. Мерки за безопасност: .........................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
VI. Контролни въпроси: ............................................................................................................
............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
Забележка. При необходимост един инструктиращ може да използва и повече от една бланка.
Дата .......................

ИНСТРУКТИРАЩ: ..................................../................../
(длъжност, подпис, фамилия)

Приложение № 2
към чл. 63, ал. 2
ДО
НАЧАЛНИКА НА
---------------------------------------------------------------------------ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТНОСНО:

Резултатите от работата на гранично-полицейски наряд

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,
За времето от ………… до ………… часа на ……………………. г. бях определен за старши на гранично-полицейски наряд …………………….. в .............................................................................................................................................
(вид на наряда)
състав:..........................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
на ..................................................................................................................................... № .....................................
(маршрут, патрулен участък, пост)
През време на изпълнение на наряда беше осъществена следната дейност:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Направени са следните констатации: ................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
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Получени са следните сигнали:
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
При извършената проверка от ………………………........................................................................................…………
(специфично наименование за категория, фамилия и длъжност)
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
(забележки не са правени или се случи следното)
..........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Горното за сведение и разпореждане.
ДАЛ ДОКЛАДНАТА: .............................................
(длъжност, подпис, фамилия)

Дата
..............................

Приложение № 3
към чл. 63, ал. 3
ДО
НАЧАЛНИКА НА
..............................................
ОТЧЕТНА КАРТА
за резултатите от работата на гранично-полицейски наряд (ГПН) ......................................................
(само за видовете „П“ и „КПП“)
от .................................................... в................................... при РДГП ..........................................................
(ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС)
(ГПУ, БГПК)
за времето от ..................... ч. на .................. до .................. ч. на ............................................................
(дд. мм. гг.)
1. Осъществяване на граничното наблюдение:
Инструктаж (място, време); район (маршрут за охрана); установъчни пунктове – време за заемане и
ред за смяна; отвод – място, време
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................
2. Извършени проверки:
проверки

лица

плавателни
средства

ППС

пристанища

търговски
обекти

лодкостоянки

други

бр.
3. Резултати от дейността:
АУАН
(общо)

от тях по: (бр.)
ЗМВР

съставени
(издадени)

ЗБЛД

ЗЧРБ

разпореждания по чл. 55
ЗМВР

ЗАДС

протоколи по
чл. 56 ЗМВР

глоби по квитанция

УБДХ

ЗДвП

протоколи по
чл. 69 ЗМВР

други

доклад за установен факт
и предприети
действия

бр.

левове

заповед за
задържане

протокол
за обиск

бр.
4. Извършени проверки в ШИС:
проверки
(общо)

установени
ХИТ

по
чл. 24

по
чл. 26

по
чл. 32

по
чл. 36

по
чл. 38

по
чл. ......

по
чл. ......

по
чл. ......

С Т Р.

134

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 70

5. Контрол на службата:
време
(от .... до ...)

къде

от кое длъжностно лице

резултати
(без забележки/установени пропуски)

.......................................... .............................. .............................. .............................................................................
......................................... .............................. .............................. .............................................................................
.......................................... ............................... ............................... .............................................................................
.......................................... .............................. ............................... .............................................................................
......................................... .............................. ............................... .............................................................................
.......................................... ............................... .............................. .............................................................................
6. Дейност по съпровождане (отвеждане, довеждане, придружаване):
случаи (общо)

лица

ППС

плавателни средства

7. Оказано съдействие:
случаи
(общо)

на други структури на МВР

на други държавни органи

на граждани

на съседните
гранични
патрули

на съпределните
гранични органи

8. Установени лица, ППС, плавателни средства и други:
лица
(общо)

ЛПИ

обявени за
издирване

установяване малолетни и
на адрес
непълнолетни

плавателни
средства
(общо)

ППС
(общо)

вещи
(общо)

9. Задържани лица по чл. 63 ЗМВР:
по чл. 63, ал. 1, т. 1 във връзка със:
задържани
(общо)

чл. 279
НК

чл. 280
НК

чл. 242
НК

чл. 234
НК

други
разпоредби

по чл. 63, ал. 1:
т. 2

т. 3

т. 4

т. 5

т. 6

т. 7

т. 8

По-характерни случаи и получени разпореждания:.............................................................................. .......
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Горното за сведение и разпореждане.
Дата
..............................

Старши на ГПН:. ..............................................................
(длъжност, подпис, фамилия)

Приложение № 4
към чл. 63, ал. 5
ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ
от ГПН .................................№.................. за времето от ...... до ....... на ........... 20..... г.
I. Кога?
ДАТА, ЧАС
..............................................................................................................................................................................................
II. Къде?
Община; град/село; улица; № на пътя; километър; район на ДГ – координати; място; бл. №, вх., ет., ап.;
речен км, морски участък – координати; други данни
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
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III. Кой?
ЛИЦА
Проверени/задържани лица, представляващи интерес, включително и лицата, пътували с тях.
Име, презиме, фамилия; пол; ЕГН/ЛНЧ; дата и място на раждане; извършител/потърпевш
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
придружава се от: .....................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ППС/плавателно средство
Вид; рег. №; марка; модел; цвят; VIN; IMO
…………………………………………………………………………………………………………................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………................................................................................
IV. Какво?
ДЕЯНИЕ/ДЕЙСТВИЕ
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
ПРЕСТЪПЛЕНИЕ
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
V. Взето отношение
Проверка
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Установяване
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Акт/фиш; Предупредителен протокол
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
Използване на сила, помощни средства или употреба на оръжие
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
Задържане/отвеждане
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
ДАЛИ ДОКЛАДА: 1. ....................../.............................; 2. ..................................../....................................;
3. ................................../...................................... (длъжност, подпис, фамилия на служителите от ГПН)
Забележка. Настоящата бланка е приложение към докладната записка за резултатите от служебната
дейност по чл. 63, ал. 2 или към отчетната карта по чл. 63, ал. 3.
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Приложение № 5
към чл. 65, ал. 3
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЯДЕН ДНЕВНИК
на ______________________________________________________
(вид наряд, № на пост, маршрут, патрулен участък или др.)
при _____________________________________________
(структурно звено на ГДГП – МВР)
Състав на наряда:
Дата: _______20___г.
Смяна __________ ч.
Служебно ППС рег. №:
________________________________
Провел инструктажа:
________________________________
(категория, фам., длъжност, подпис)
Провел отвода:

1. ___________________________________________
(категория, име, фамилия на старшия на наряда)
2. ___________________________________________
(категория, име, фамилия на водача на ППС)
3. ___________________________________________
4. ___________________________________________

(категория, фам., длъжност, подпис)

№
Време
по ред (час, минути)

Служебни задачи, издирвани лица и ППС, информация за служебна дейност на наряда, данни за
проверени лица и ППС, извършени проверки от
длъжностни лица и др.

Забележка

Старши на наряда:

Приложение № 6
към чл. 88, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР НА
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ
„ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
....................................................
СПИСЪК
с маршрутите на патрулите (патрулните участъци) и постовете в РДГП (ГПУ/БГПК)
........................................
(структурно звено)
за периода от .................... до .................... г.
№
по
ред

Маршрути, патрулни участъци и постове

Позивна

1

2

3

ОСНОВНИ МАРШРУТИ:
А) Пеши патрули – описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за изпълнение
на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
Б) Автопатрули – описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за
изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
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2

3

ДОПЪЛВАЩИ МАРШРУТИ:
А) Пеши патрули – описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за изпълнение
на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
Б) Автопатрули – описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за
изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.
ОСНОВНИ ПОСТОВЕ:
Описва се местонахождението, границите, центърът,
подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),
броят на смените.
ДОПЪЛВАЩИ ПОСТОВЕ:
Описва се местонахождението, границите, центърът,
подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),
броят на смените.
ПАТРУЛНИ УЧАСТЪЦИ:
Описват се границите на патрулния участък, маршрутът за движение на граничнополицейския наряд, пунктовете за наблюдение и др.
ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА РДГП
......................................................
(НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК)
(....................................................)

Приложение № 7
към чл. 89, ал. 1
УТВЪРЖДАВАМ:
НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК ................
.................................................................
УКАЗАНИЯ
за особеностите на маршрута (патрулния участък) и поста и произтичащите от тях задължения за
състава на наряда в ГПУ/БГПК .....................
МАРШРУТ НА ПАТРУЛА (ПАТРУЛНИЯ УЧАСТЪК, ПОСТА) № ........
1. Характеристика на маршрута
– дължината на маршрута (границите и центърът на поста), пунктовете за изпълнение на наряда
и местата за смяна на нарядите.
2. Особеностите на маршрута (поста) и какви конкретни задачи трябва да се изпълняват по време
на изпълнението на наряда:
– вид на гранично-полицейския наряд;
– уязвими места и ред за проверка на същите;
– на какво да се обърне особено внимание;
– ред за действие при разкриване на признаци за нарушение;
– места за смяна;
– места за отдих.
3. Ред за обхождане (охрана) на маршрута (поста):
– пунктове и време за изпълнение на задачите от тях.
4. Ред за осъществяване на връзка и взаимодействие с оперативния дежурен, съседните граничнополицейски наряди, другите органи на МВР и взаимодействащите структури.
5. Други:
– мерки за безопасност.
НАЧАЛНИК НА ГОДГ, ГГПК, ГЛС:
...................................................................................
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Приложение № 8
към чл. 90, ал. 1
ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ!
(след попълване)
П Л А Н
за разстановката на силите и средствата за наблюдението на границата в ................……............... на
(структурно звено)
..................................... 20 ...... г.
(дд. мм. гг.)
Инструктира нарядите:
________________________________
(по графика)
ОИГ ___________________________
№
по
ред

Специфично наименование за категория,
име и фамилия на състава на наряда

Вид на
ГПН

№ на
маршрута
(поста, ПУ)

Срок за
изпълнение
от

до

Средства
за усилване

ИЗГОТВИЛ: Началник на ...................................................
(длъжност, подпис, фамилия)

Приложение № 9
към чл. 91, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ „ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ“
КНИГА
ЗА ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАРЯДИ
В ............................................................................

ЗАПОЧНАТА НА: _____________________________________
ЗАВЪРШЕНА НА: ___________________________________

Приложение № 10
към чл. 104, ал. 1
С Л У Ж Е Б Н И
№
по
ред

Д О К У М Е Н Т И
Къде се съхранява (води)

Наименование на документа

РДГП

ГПУ
(БГПК)

ГОДГ
(ГЛС,
ГГПК,
ГОПТЛ)

МГПГ
(МГПВ,
МГПГ
за БК)

1.

Анализ на риска

да

да

да

да

2.

Заповед за осъществяване на граничния контрол

да

да

да

да

3.

План за разстановката на силите и средствата
през денонощието (по смени)

-

-

да

да
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Къде се съхранява (води)
РДГП

ГПУ
(БГПК)

ГОДГ
(ГЛС,
ГГПК,
ГОПТЛ)

МГПГ
(МГПВ,
МГПГ
за БК)

при необходимост

при необ
ходимост

да

да

-

-

да

да

4.

План за инструктаж

5.

Книга за гранично-полицейските наряди

6.

Карта, а за ГЛС – схема на зоната за отговорност
в стаята за инструктаж на ГПН

да

да

да

да

7.

Планове за взаимодействие

да

да

-

-

8.

План-варианти, а за ГЛС – стандартни оперативни процедури, за действие при издирване,
преследване и задържане на извършители на
престъпления

да

да

да

да

9.

Списък с маршрутите на патрулите и постовете

да
(обобщени)

да

да

да

10. Указания за особеностите на маршрутите/патрулни участъци и постовете

да

да

да

да

11. Ежемесечен график за контролно-методическата
дейност в структурните звена

да

да

да

да

12. Докладна записка за резултатите от изпълнението на гранично-полицейския наряд

при необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

13. Отчетна карта за резултатите от работата на
ГПН „Патрул“ и „КПП“

при необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

14. Доклад за установен факт и предприети действия

при необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

15. Обобщена докладна записка за резултатите от
служебната дейност

при необходимост

да

да

да

16. Наряден дневник

при необходимост

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

да
(за ГПН)

Приложение № 11
към чл. 104, ал. 2
СПИСЪК
на съкращения на наименования и обозначения
в дейността на граничното наблюдение, както и
на специфичната охранителна дейност
ДГ – Държавна граница;
ГПН – Гранично-полицейски наряд;
СГПН – Старши на гранично-полицейски
наряд;
ЛС – Летищна сигурност;
СПО – Специализирана полицейска операция;
БРЛС – Брегови радиолокационни станции;
КРЛС – Корабни радиолокационни станции;
НРЛС – Наземни радиолокационни станции;
ПСОС – Периметрови сигнално-охранителни
системи;
РТК – Ръчни термовизионни камери;
ПНВ – Прибори за нощно виждане;
БНВ – Бинокли за нощно виждане;
ОНВ – Очила за нощно виждане;
ПС – Превозно средство;
ППС – Пътно превозно средство;
ИСН – Интегрирана система за наблюдение;

НКЦ – Национален координационен център;
РКЦ – Регионален координационен център;
ЛКЦ – Локален координационен център;
АСН – Автоматизирана система за наблюдение;
СК – Служебно куче;
СЛС – Сектор „Летищна сигурност“;
СЛС АС – Сектор „Летищна сигурност – Аерогара София“;
ГЛС – Група „Летищна сигурност“;
ГПК – Гранично-полицейски кораб;
ГОДГ – Група за охрана на държавната граница;
МГПГ – Мобилна гранично-полицейска група;
МГПГ – БК – Мобилна гранично-полицейска
група за бордови контрол;
М Г П В – Мо би лен г ра н и ч но -по л и цейск и
взвод;
ГГПК – Група „Гранично-полицейски кораби“;
ГОПТЛ – Група „Обратно приемане и транзитиране на лица“;
П – Патрул;
ПП – Пеши патрул;
АвП – Автопатрул;
МП – Мотопатрул;

С Т Р.

140

ДЪРЖАВЕН

ВП – Велопатрул;
ПГПК – Пат рул на г ранично-полицейск и
кораб;
ПБПС – Патрул на бързоходно плавателно
средство;
ПППЖС – Патрул за проверка или придружаване на подвижни железопътни състави;
ПВН – Патрул за въздушно наблюдение;
СмП – Смесен патрул;
СПТН – Стационарен пост за техническо
наблюдение;
МПТН – Мобилен пост за техническо наб
людение;
ППГПН – Патрул за проверка на граничнополицейските наряди;
ПОО – Пост за охрана на обект;
ПН – Пост за наблюдение;
КПП – Контролно-пропускателен пункт;
ОИГ – Оперативно-издирвателна група;
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ГП – Група за придружаване;
ГБ – Група за блокиране;
МГКН – Мобилна група за контрол и наб
людение;
СН – Секретен наряд;
Кр – Кордон;
ВГ – Водолазна група;
ГБК – Група за бордови контрол;
К – Конвой;
Р – Резерв;
ЛПИ – Лице, представляващо интерес;
ОД – Оперативен дежурен;
ОДЧ – Оперативно-дежурна част;
ОДЦ – Оперативен дежурен център;
СТЗБД – Специализирано тактическо звено
за бързи действия;
ПУ – Патрулен участък.
6146
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ЗАПОВЕД № 350-05-32
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1, т. 7 от Правилника за организацията и дейността на Народното
събрание и чл. 2, ал. 1, чл. 9, ал. 2 и чл. 15 от
Закона за „Държавен вестник“ нареждам:
1. Считано от 1 януари 2014 г. определям цена
на отделен брой „Държавен вестник“ – 0,80 лв.
2. Определям следните цени за абонамент за
„Държавен вестник“ за 2014 г.:
за един месец	 – 	8 лв.
за три месеца	 – 	2 4 лв.
за шест месеца	 – 	4 8 лв.
за девет месеца	 – 	7 2 лв.
за една година	 – 	9 6 лв.
3. Оп р едел я м цен и за пол у ча ва не бр ой
на „Държавен вестник“ по електронен път в
деня на отпечатването му и пускането му за
разпространение без право на препродаване и
преотстъпване на получената информация и без
право на разпространението на съдържанието
на „Държавен вестник“, както следва:
за един брой	 – 	 80 лв.
абонамент за един месец	 – 	 875 лв.
абонамент за три месеца	 – 	1750 лв.
абонамент за шест месеца	 – 	3500 лв.
абонамент за една година	 – 	7 000 лв.
4. Считано от 1 януари 2014 г. определям размер на таксите за обнародване в неофициалния
раздел на „Държавен вестник“, както следва:
а) за призовки на съдилища, обявяване на
конкурси, обявления и съобщения на министерства, други ведомства на бюджетна издръжка,
общини и техни органи:
с обем до 1/2 стандартна страница – 20 лв.;
с обем до 1 стандартна страница (30 реда,
60 знака на ред) – 40 лв.;
с обем, по -гол ям от 1 стан дар т на ст раница – 40 лв., и по 35 лв. за всяка следваща
страница;
б) покани и други обявления:
с обем до 1/2 стандартна страница – 35 лв.;
с обем до 1 стандартна страница (30 реда,
60 знака на ред) – 70 лв.;
с обем, по -гол ям от 1 стан дар т на ст раница – 70 лв., и по 60 лв. за всяка следваща
страница;
в) за обнародване до 15 дни от датата на
постъпването в редакцията на съответния акт
таксите се заплащат в двоен размер (не се прилага през м. декември).
5. Считано от 1 януари 2014 г. определям размер на таксите за публикуване в електронната
страница на „Държавен вестник“ за всяка една
публикация на обявления за концесии – 50 лв.

Копие от заповедта да се връчи на главния
редактор и на главния счетоводител на „Държавен
вестник“ – за сведение и изпълнение.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на главния секретар на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6015

ОБЩИНА АКСАКОВО
РЕШЕНИЕ № 29.28
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за изграждане на обект: „Външно кабелно ел. захранване“ за ПИ № 042101 и
№ 042212, 042213, 042214, 042215, 042216, 042217,
042218, 042219, 042220, 042221, 042226, 042227, 042228,
042229, 042230, 042231, 042232, 042233, 042234, 042235,
042239, 042240, 042241 (последните образувани от
ПИ № 042146) по КВС на з-ще с. Кичево, община
Аксаково, област Варна, засягащ поземлени имоти: № 000209, 000242 и 000261 – полски пътища,
собственост на община Аксаково.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от
обнародването му в „Държавен вестник“ чрез
Общинския съвет – гр. Аксаково, пред Административния съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
6125
РЕШЕНИЕ № 29.29
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Аксаково, реши:
Одобрява подробния устройствен план – парцеларен план за обслужващи пътища за изграждане на транспортен достъп и технологични
площадки за изграждане на ветрогенератори
в ПИ № 066035 по КВС на землище с. Крумово, община А ксаково, и в ПИ № 019059,
020072, 021097 и 022074 по КВС на землище
с. Новаково, община Аксаково, област Варна,
засягащ поземлени имоти по КВС на землище с. Крумово, както следва: 085044 – полски
път на община Аксаково, 085042 – полски път
на община Аксаково, 066038 – нива на Иван
А лександров Дамянов, поземлени имоти по
КВС на землище с. Новаково, както следва:
019 035 – полск и п ът на о бщ и на А кс а ково,
019060 – нива на Иван А лександров Дамянов,
019014 – нива на Иван Георгиев Шишков и
Христо Костов Христов, 019036 – полски път
на община Аксаково, 020060 – нива на „Стой
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чеви – А гро“ – ООД, 020071 – нива на Иван
А лександров Дамянов, 021020 – полски път на
община Аксаково, 020036 – полски път на община Аксаково, 021089 – нива на Нели Герчева
Ангелова, Антоанета Маринова Димитрова и
Иван А лександров Дамянов, 021096  – нива на
Нели Герчева Ангелова, Антоанета Маринова
Д и м и т рова и И ва н А лекса н д ров Да м я нов,
0 21054 – полск и п ът на о бщ и на А кс а ково,
022071 – нива на Атанас Георгиев Атанасов и
Румяна Павлова Атанасова, 022036 – полски
път на община А ксаково, 022066 – нива на
Стойчо Георгиев Георгиев, и 022075 – нива на
Иван А лександров Дамянов.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“ чрез Общинския
съвет – гр. Аксаково, пред Административния
съд – Варна.
Председател:
Св. Добрева
6126
96. – Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че във
връзка с чл. 60, ал. 1 – 3 АПК и на основание
чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията е издал
заповед № РД-13-7706-223 от 24.07.2013 г., с което
е допуснато предварително изпълнение по реда на
чл. 60, ал. 1 АПК на заповед № РД-13-7706-214 от
19.07.2013 г. за допълване на разрешение за строеж
№ 49 от 16.06.2011 г. за обект: „Нов международен
пътнически терминал на Летище Варна“. Предварителното изпълнение на заповед № РД-13-7706-214
от 19.07.2013 г. подлежи на обжалване в 3-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ на
заповед № РД-13-7706-223 от 24.07.2013 г.
6090
10. – Община Гълъбово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
за линеен обект на техническата инфраструктура „Газоснабдяване на ТЕЦ „АЕS Гълъбово“ с
трасе и сервитути в поземлени имоти № 000042,
000075, 000123, 000236 и 000256 в землището
на с. Обручище. Планът е изложен в сградата
на общинската администрация, стая 207. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6243
366. – Община с. Кирково, област Кърджали,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 ЗУТ,
че е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Път Е-85 (І-5)
„Кърджали – Подкова“ от км 343+200 до км
367+427 и пътна връзка „Фотиново“ от км 0+000
до км 2+368“ – реконструкция на водопроводи.
Проектът засяга землищата на селата Върбен
и Хаджийско на територията на община Кирково, област Кърджали. Проектът за подробен
устройствен план – парцеларен план е изложен
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в сградата на Община Кирково, ул. Дружба 1,
ет. 2, стая № 11, и може да бъде разгледан всеки
работен ден от 9 ч. до 16 ч. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародване
на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта за подробен устройствен план – парцеларен
план до общинската администрация на Община
Кирково, ул. Дружба 1.
6045

СЪДИЛИЩА
Шуменският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) обявява, че е образувано гр. д. № 417/2013 г. по мотивирано искане на
Комисията за установяване на незаконно придобито имущество срещу: Марин Димитров Стоев с
постоянен и настоящ адрес: Шумен, ж.к. Херсон
6, ет. 5, ап. 20; Вяра Асенова Стоева с постоянен
и настоящ адрес: Шумен, ул. Цар Освободител 10,
ет. 10, ап. 65, и Дилян Маринов Стоев с постоянен
и настоящ адрес: Шумен, ж.к. Херсон 6, ет. 5, ап.
20, с което на основание чл. 28 във връзка с § 5
ПЗРЗОПДНПИ и Решение № 253 от 17.07.2013 г.
на КОНПИ е предявено искане да бъде постановено решение за отнемане в полза на държавата на
следното имущество на обща стойност 309 562 лв.:
От Марин Димитров Стоев и Вяра Асенова
Стоева с правно основание чл. 10 във връзка с чл. 4,
ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) в полза на държавата
от отчуждения недвижим имот след проследената
трансформация на имущество:
– Сумата в размер 8929 лв., получена от продажба на недвижим имот в Шумен, ул. Нанчо Попович
28, а именно: апартамент № 2 на първия етаж в
четириетажна масивна жилищна сграда (бивша
ЖСК „Дибич“), построена върху държавно място,
парцел V, кв. 20 по плана на гр. Шумен, състоящ
се от стая, кухня, дневна и сервизни помещения,
със ЗП 51,98 кв. м, ведно с избено помещение № 9
със застроена площ 5,18 кв. м, таванско помещение
№ 9 със застроена площ 5,18 кв. м, гараж № 1 със
ЗП 14,48 кв. м, заедно с 0,05878 % ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж
върху държавното място, отчужден с нотариален акт
№ 200, том V, рег. № 9347, дело № 846 от 6.11.2001 г.
(вх. рег. № 5251 от 6.11.2001 г., акт № 145, том Х,
дело № 2506/2001 г. на СВ – Шумен).
От Марин Димитров Стоев с правно основание
чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) в полза на държавата
от отчуждените недвижими имоти след проследената
трансформация на имущество:
– Сумата в размер 4946 лв., получена от продажба на недвижим имот в Шумен, ул. Хаджи
Сава 9, а именно: апартамент № 2 на първия етаж,
вх. 4 в жилищен блок, построен от бивша ЖСК
„Явор“ върху държавна земя – поземлен имот ІІІ,
кв. 217, състоящ се от три стаи, кухня и сервизни
помещения със застроена площ 99,34 кв. м, ведно с
изба № 5 с площ 12,11 кв. м, таванско помещение
с площ 23,47 кв. м, заедно с 0,0998 % ид. части от
общите части на сградата и от правото на строеж,
отчужден с нотариален акт № 193, том IV, рег.
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№ 8626, дело № 613 от 9.10.2002 г. (вх. рег. № 4031
от 9.10.2002 г., акт № 98, том Х, дело № 2354/2002 г.
на СВ – Шумен).
– Сумата в размер 7413,90 лв., получена от
продажба на недвижим имот в Шумен, а именно:
дворно място 450 кв. м, неурегулиран ПИ № 8075
в кв. 634 по плана на гр. Шумен, ведно с построените върху мястото къща, постройка и гараж, при
граници на поземления имот: имоти с № 8070 „А“,
№ 8070, отчужден с нотариален акт № 197, том VІІ,
рег. № 6865, дело № 707 от 28.07.2003 г. (вх. рег.
№ 3538 от 28.07.2003 г., акт № 92, том VІІІ, дело
№ 1807/2003 г. на СВ – Шумен).
– Сумата в размер 29 949,72 лв., получена от
продажба на недвижим имот в Търговище, ул. Бенковски 10, а именно: апартамент № 1 на първия
етаж в жилищна сграда, построена върху държавен
парцел № VІІІ-2184, в кв. 115 по плана на града от
1956 г., състоящ се от входно антре, изолационно
антре, кухня, трапезария, хол, спалня, баня, тоалетна, килер и тераса на север и е със застроена
площ 78,13 кв. м, при граници: изток – ап. № 2
на Тодор и Сийка Миреви и стълбище, запад – ул.
Бенковски, север – двора на кооперацията, юг – ул.
Кубрат, заедно с таван № 2 с площ 17,20 кв. м,
при граници: изток – стълбище, запад – таван № 1
на Йордан Испорски, север – двор, юг – коридора
на таваните, отгоре – покрив, отдолу – ап. № 6 на
Живка Василева от третия етаж, заедно с избено
помещение № 1 с площ 22,53 кв. м, отчужден
с нотариален акт № 16, том VІІІ, рег. № 2957,
дело № 138 от 30.03.2005 г. (вх. рег. № 1994 от
30.03.2005 г., акт № 16, том ІV, дело № 708/2005 г.
на СВ – Търговище).
– Сумата в размер 94 002,62 лв., получена от
продажба на недвижим имот в София, ул. Г. С.
Раковски 150, а именно: апартамент № 1 на първия
етаж (партер) в жилищна сграда със застроена
площ 60,02 кв. м, състоящ се от една стая, хол,
кухня, баня, килер и клозет, при съседи: мазе,
Александър и Райна Иванови, Кирко Шишеджиев,
стълбище и двор, таванско помещение при съседи: Атанас Иванов Василев, Мата Илиева и общ
коридор, зимнично помещение при съседи: Пенчо
Ив. Клисуров и Стефанка Василева, Александър
и Райна Иванови и коридор, заедно с 113/3687
идеални части от общите части на сградата и
113/3687 идеални части от дворното място, който
имот е част от ЕС „Принцеса“ в София, ул. Г. С.
Раковски 150, със застроена и незастроена площ
536 кв. м., съставляващо парцел І-22 от кв. 430 по
плана на гр. София, отчужден с нотариален акт
№ 51, том І, рег. № 358, дело № 42 от 1.03.2005 г.
(вх. рег. № 8037 от 1.03.2005 г., акт № 109, том
ХХІІІ, дело № 5713/2005 г. на СВ – София).
От Марин Димитров Стоев с правно основание
чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) в полза на държавата от предоставени/върнати парични заеми на/от
трети физически лица поотделно след проследената
трансформация на имущество:
– Сумата в размер 3450 лв., получена от върнат
заем от Дякови на 25.06.1999 г.
– Сумата в размер 4861,80 лв., представляваща
разликата, получена от върнат заем от Неделчеви
на 4.09.2002 г.
– Сумата в размер 3237 лв., представляваща
разликата, получена от върнат заем от Вазови на
14.01.2003 г.
– Сумата в размер 1326 лв., представляваща
разликата, получена от върнат заем от Димитрови
на 23.04.2003 г.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 4 3   

– Сумата в размер 1047,15 лв., получена от
върнат заем от Илиеви на 28.05.2003 г.
– Сумата в размер 7761 лв., представляваща
разликата, получена от върнат заем от Зоя Бонева
на 10.09.2004 г.
– Сумата в размер 10 666,50 лв., получена от
върнат заем от Чирпанови на 21.09.2004 г.
– Сумата в размер 2616,90 лв., получена от
върнат заем от Георгиеви на 13.10.2004 г.
– Сумата в размер 7835,10 лв., получена от
върнат заем от Стоянови на 24.11.2004 г.
– Сумата в размер 3291,60 лв., получена от
върнат заем от Стоянови на 24.11.2004 г.
–   Сумата в размер 1645,80 лв., получена от
върнат заем от Томова на 7.03.2005 г.
– Сумата в размер 3071,25 лв., получена от
върнат заем от Юсуфов на 5.05.2005 г.
– Сумата в размер 1117,35 лв., получена от
върнат заем от Кардай на 19.09.2005 г.
– Сумата в размер 3139,50 лв., получена от
върнат заем от Фейзулов на 19.09.2005 г.
– Сумата в размер 15 005,25 лв., получена от
върнат заем от Стоянови на 16.02.2006 г.
– Сумата в размер 39 000 лв., получена от
върнат заем от Габровски на 2.02.2008 г.
– Сумата в размер 2160 лв., получена от върнат
заем от Дучева на 12.09.2008 г.
– Сумата в размер 768,30 лв., получена от
върнат заем от Станков на 14.11.2008 г.
– Сумата в размер 1570,30 лв., получена от
върнат заем от Мехмед на 24.11.2009 г.
– Сумата в размер 2750 лв., получена от върнат
заем от Дучева на 27.10.2010 г.
Наличността по спестовен влог в левове
№ IBAN BG33PIRB 7345 4602443373 в банка
„Пиреос България“ – АД, клон Шумен, открит
на 11.02.2009 г. във връзка с нает банков сейф за
периода 13.02.2009 г. – 18.02.2010 г., с титуляр по
сметката Марин Димитров Стоев.
От Дилян Маринов Стоев с правно основание
чл. 8 във връзка с чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.):
– недвижим имот, в Шумен, ж.к. Херсон, ет. 5,
бл. 6, представляващ апартамент № 20, състоящ
се от две стаи, кухня, баня-тоалетна, коридор, две
тераси със застроена площ 64,51 кв. м, ведно с
избено помещение № 20 със ЗП 5,77 кв. м, както
и 2,761 % ид.части от общите части на сградата и
от отстъпеното право на строеж върху УПИ, при
граници за апартамента: от север и запад – тревна площ, отдолу – ап. 15, отгоре – ап. 25, от изток – ап. 21, от юг – коридор и стълбище, за избеното помещение: от север – коридор, от юг – изба
№ 18, от изток – изба № 19, от запад – тревна
площ, придобит с нотариален акт № 53, том ІХ,
рег. № 9406, дело № 1149 от 20.12.2002 г. (вх. рег.
№ 5503 от 20.12.2002 г., акт № 80, том ХІІІ, дело
№ 3071/2002 г. на СВ – Шумен) и отчужден (дарен
от проверяваното лице на сина му Дилян Маринов) с нотариален акт № 131, том ІV, рег. № 5183,
дело № 347 от 10.06.2003 г. (вх. рег. № 2688 от
10.06.2003 г., акт № 83, том VІ, дело № 1326/2003 г.
на СВ – Шумен), с титуляр собственик на имота – Дилян Маринов Стоев.
Съдът указва на заинтересованите лица, че могат да предявят своите претенции върху описаните
суми по реда на чл. 29 ЗОПДИППД (отм.) найкъсно в първото заседание по делото, насрочено
за 29.10.2013 г. от 11 ч.
6203
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Юри
сти за Европейски съюз“, София, на основание
чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква събрание на членовете на
сдружението на 13.09.2013 г. в 17 ч. на адрес: София,
бул. Александър Стамболийски 22, вх. 2, ет. 2,
при следния дневен ред: 1. приемане годишните
финансови отчети на сдружението за 2003, 2004,
2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 г.
и отчета на управителния съвет за дейността на
сдружението през 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011 и 2012 г.; 2. приемане бюджета на
сдружението за 2013 г.; 3. приемане програма за
дейността на сдружението през 2013 г.; 4. приемане
на нови членове на сдружението; 5. освобождаване
на членове на сдружението, приемане решения
относно членството в сдружението, изключване
членове на сдружението; 6. приемане изменения
и допълнения на устава на сдружението, включително промяна на наименованието и адреса
на сдружението, респективно приемане на нов
устав на сдружението; 7. промяна в състава на
управителния съвет, респективно избор на нов
управителен съвет; 8. приемане на решение относно дължимостта и размера на членския внос
и първоначалните встъпителни имуществени
вноски; 9. разни. В случай че в посочения час
за откриване на събранието не е регистриран
необходимият кворум за провеждане на законно
общо събрание, на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и
чл. 18 от устава общото събрание се отлага и
ще се проведе един час по-късно същия ден, на
същото място и при същия дневен ред независимо от регистрираните за участие в събранието
членове на сдружението.
6199
8. – Управителният съвет на сдружение „Съюз
за стопанска инициатива“ на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква редовно годишно общо събрание
на 14.09.2013 г. в 11 ч. в залата на хотел „Новотел
София“, София 1784, бул. Цариградско шосе 115Н,
при следния дневен ред: 1. приемане на отчет за
дейността на управителния съвет; 2. приемане
на доклада за работата на контролната комисия;
3. приемане на изменения в устава; 4. промени
в управителния съвет и контролната комисия;
5. разни. Регистрацията на членовете на общото
събрание ще се извърши от 10 ч. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 12 ч., на същото
място и при същия дневен ред и ще бъде редовно
независимо от явилите с членове.
6197
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5. – Управителният съвет на сдружение „Обществен съвет по трудова заетост“, гр. Добрич,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ и чл. 13 от устава
свиква общо събрание на членовете на сдружението на 9.09.2013 г. в 11 ч. в залата на ет. ІV на
ул. Независимост 3, Добрич, при следния дневен
ред: 1. приемане и изключване на членове; 2.
промени в устава на сдружението; 3. промяна в
наименованието на сдружението; 4. промяна в
седалището и адреса на сдружението; 5. избор
на нов управителен съвет; 6. други. При липса
на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото
събрание ще се проведе същия ден в 12 ч., на
същото място и при същия дневен ред. Писмените
материали по дневния ред са на разположение
на членовете на сдружението в седалището на
сдружението.
6196
1. – Учредителният комитет на Сдружение
за напояване „Изгрев“, с. Изгрев, община Суворово, област Варна, на основание чл. 10, ал. 4
ЗСН и Заповед № РД-09-25 от 14.01.2013 г. на
заместник-министъра на земеделието и храните
относно откриване на процедура за учредяване
на Сдружение за напояване „Изгрев“, с. Изгрев,
с предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура, изграждането на нови напоителни и
отводнителни системи и съоръжения, доставяне
и разпределяне на водата за напояване, отвеждане на излишните води от земеделските земи,
изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за подобряване състоянието
на земеделските земи, рибовъдство и развъждане
на водоплаващи птици, отправя покана към
всички собственици и ползватели на земеделски
земи с масив 029 и масив 030 в землището на с.
Изгрев, попадащи в територията на сдружението,
да присъстват на учредителното събрание на
сдружението на 28.09.2013 г. в 10 ч. в Пенсионерския клуб – с. Изгрев, при следния дневен
ред: 1. установяване спазени ли са изискванията
по чл. 6, ал. 2 и чл. 10 – 12 ЗСН; 2. вземане на
решение по отчета на учредителния комитет за
освобождаването му от отговорност; 3. вземане
на решение за учредяване на сдружението и
приемане на устава му; 4. избиране органи на
управление на сдружението. Материалите по
дневния ред на учредителното събрание са на
разположение на учредителите в УК в с. Изгрев.
При липса на кворум на основание чл. 11, ал. 2
ЗСН събранието ще се проведе на 20.10.2013 г.
в 10 ч. в Пенсионерския клуб – с. Изгрев, при
същия дневен ред.
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