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ЗАКОН

за изменение и допълнение на Закона за държавния бюджет на Република България за 2013 г.
(обн., ДВ, бр. 102 от 2012 г.; изм., бр. 66 и 68 от 2013 г.)
§ 1. Член 1 се изменя така:
„Ч л. 1. (1) Приема реп убл и ка нск и я бюд жет за 2013 г. по п ри ходи т е на обща су ма
18 196 217,5 хил. лв., както следва:
№

I.
1.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ПРИХОДИ
Данъчни приходи

18 196 217,5
16 084 890,0

1.1.

Корпоративен данък

1.2.

Данъци върху дивидентите, ликвидационните дялове и доходите на местни и
чуждестранни юридически лица

1.3.

Данък върху доходите на физически лица

2 466 700,0

1.4.

Данък върху добавената стойност

7 655 000,0

1.5.

Акцизи

4 115 000,0

1.6.

Данък върху застрахователните премии

1.7.

Мита и митнически такси

120 000,0

1.8.

Други данъци

132 690,0

2.

1 481 960,0
85 440,0

28 100,0

Неданъчни приходи

2 067 072,5

2.1.

Държавни такси

709 037,2

2.2.

Приходи и доходи от собственост

899 685,9

2.3.

Глоби, санкции и наказателни лихви

2.4.

Други неданъчни приходи

3.

Помощи, дарения и други безвъзмездно получени суми

93 967,0
364 382,4
44 255,0

(2) Приема републиканския бюджет за 2013 г. по разходите, трансферите и вноската в общия
бюджет на Европейския съюз на обща сума 19 492 248,1 хил. лв., от които разходи на сума
8 485 005,1 хил. лв., трансфери (нето) на сума 10 099 028,1 хил. лв. и вноска в общия бюджет
на Европейския съюз на сума 908 214,8 хил. лв., както следва:
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

II.

РАЗХОДИ

8 485 005,1

1.

Текущи разходи

7 140 621,7

в т.ч.:
1.1.

Субсидии за нефинансови предприятия

1.2.

Субсидии за юридически лица с нестопанска цел

1.3.

Лихви – общо

841 164,1

1.4.

Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата

881 072,0

2.

Капиталови разходи

419 378,7
41 351,9

903 479,4

2.1.

Придобиване на дълготрайни активи и основен ремонт

776 848,4

2.2.

Капиталови трансфери

126 631,0

3.

Прираст на държавния резерв (нето)

4.

Резерв за непредвидени и неотложни разходи

35 381,9
405 522,2

от тях:
4.1.

– за структурни реформи и допълнителни фискални мерки

4.2.

– за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия

335 522,2
70 000,0

III.

ТРАНСФЕРИ (СУБСИДИИ, ВНОСКИ) – НЕТО

10 099 028,1

1.

Предоставени за:

10 116 053,2

1.1.

Общините

2 303 283,6

1.2.

Държавното обществено осигуряване

4 743 528,5

1.3.

Националната здравноосигурителна каса

946 526,0

в т.ч.:
1.3.1.

– от Министерството на здравеопазването

5 400,0

1.4.

Бюджета на съдебната власт

1.5.

Народното събрание

50 813,0

1.6.

Българското национално радио

42 093,0

1.7.

Българската национална телевизия

70 128,0

1.8.

Държавните висши училища

1.8.1.

– от Министерството на образованието и науката

1.8.2.

– от Министерството на отбраната

1.9.

Българската академия на науките

264 000,0

376 048,9
351 964,9
24 084,0
62 306,1

1.9.1.

– от Министерството на образованието и науката

59 756,1

1.9.2.

– от Министерството на околната среда и водите

2 550,0

1.10.

Националния фонд към Министерството на финансите (нето)

691 230,7

1.11.

Държавен фонд „Земеделие“

536 611,9
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Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

1.12.

Фонда за покриване на разходите за приватизация и следприватизационен
контрол към Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол

4 198,5

1.13.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда от
Министерството на околната среда и водите

20 000,0

1.14.

Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“ от Минис
терството на регионалното развитие

1 200,0

1.15.

Българската телеграфна агенция

4 085,0

Получени:

2.

17 025,0

2.1.

Националният осигурителен институт за Министерството на труда и социалната
политика

7 150,0

2.2.

Националната здравноосигурителна каса за Министерството на финансите

3 090,0

2.3.

Държавен фонд „Земеделие“ за централния бюджет за формиране на вноската в
общия бюджет на ЕС

785,0

2.4.

Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда за
Министерството на околната среда и водите

6 000,0

IV.

ВНОСКА В ОБЩИЯ БЮДЖЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

908 214,8

(3) Утвърждава бюджетното салдо по републиканския бюджет за 2013 г. в размер -1 296 030,5
хил. лв.
V.

БЮДЖЕТНО САЛДО (І-ІІ-ІІІ-IV)

-1 296 030,5

(4) Утвърждава финансирането на бюджетното салдо по републиканския бюджет в размер
1 296 030,5 хил. лв., както следва:
№

VІ.

Показатели

Сума
(хил. лв.)

1

2

ФИНАНСИРАНЕ

1.

Външно финансиране (нето)

2.

Вътрешно финансиране (нето)

1 296 030,5
-977 759,0
2 273 789,6

“
§ 2. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения и
допълнения:
1. В § 5 числото „160“ се заменя с „200“.
2. В § 9, ал. 10 числото „189“ се заменя с
„217“.
3. В § 13, ал. 1 числото „2,0“ се заменя с
„3,0“.
4. Създава се § 14а:
„§ 14а. Министерск и я т съвет може да
поема външен държавен дълг, включително
чрез емисии на държавни ценни книжа на
международните пазари, в размер общо до
1,0 млрд. лв. или тяхната равностойност в
друга валута при условия за последваща ра
тификация.“
5. Създава се § 57а:
„§ 57а. Присъдените по дело № ICC 17339/
GZ/MHM суми се отчитат като приход по
бюджета на Министерството на финансите
за 2013 г.“

Заключителни разпоредби
§ 3. Възлага на Министерския съвет да
утвърди бюджета и показателите за дейността
на Министерството на инвестиционното про
ектиране в рамките на показателите по чл. 1.
§ 4. Реализираните приходи от продажба
на квоти за емисии на парникови газове
до размера на очакваните постъпления от
236,2 млн. лв. се изразходват съгласно чл. 35,
ал. 5 и 6 от Закона за енергетиката и чл. 58,
ал. 2 от Закона за енергийната ефективност
по ред, определен от Министерския съвет.
Законът е приет от 42-то Народно събрание
на 1 август и 16 август 2013 г. и е подпечатан
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6489
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 171
ОТ 15 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на 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 и 30 от 2010 г.; попр., бр. 32
от 2010 г.; изм. и доп., бр. 74 и 88 от 2010 г.,
бр. 15, 25, 31, 43, 54 и 80 от 2011 г., бр. 22, 50
и 103 от 2012 г. и бр. 30, 51, 69 и 70 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 5, ал. 1 т. 4 се изменя така:
„4. заместник минист ър-председател и
министър на вътрешните работи;“.
§ 2. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се отменя.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Ръководител на звеното за връзки с
обществеността е директорът на дирекция
„Правителствена информационна служба“.“
§ 3. В наименованието на раздел І на глава
трета след думата „Законодателна“ се добавя
„и оперативна“.
§ 4. Създават се чл. 30а – 30в:
„Чл. 30а. (1) Дейността на Министерския
съвет се осъществява въз основа на опера
тивна работна програма за 3-месечен период.
(2) Оперативната работна програма на
Министерския съвет включва:
1. график на редовните заседания на Ми
нистерския съвет за периода;
2. списък на планираните за разработване
подзаконови актове, възложени със закон на
Министерския съвет;
3. списък на планираните за приемане
подзаконови актове, възложени със закон на
Министерския съвет, и съответния вносител
съгласно чл. 31, ал. 2;
4. други въпроси от компетентността на
Министерския съвет и съответния вносител
съгласно чл. 31, ал. 2;
5. график за разглеждане на въпросите по
т. 3 и 4 на заседанията на Министерския съвет;
6. списък на законопроектите по ал. 3 и на
подзаконовите нормативни актове по т. 3, за
които вносителят следва да изготви стандартна
оценка на въздействието върху стопанската
активност и заетостта по образец съгласно
приложение № 1.
(3) В графика по ал. 2, т. 5 се посочват и
законопроектите, за които законодателната
програма предвижда да бъдат одобрени за
периода на оперативната работна програма.
Чл. 30б. (1) Министрите най-късно един
месец преди началото на периода по чл. 30а,
ал. 1 представят на главния секретар на Ми

ВЕСТНИК
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нистерския съвет предложения за включване
в оперативната работна програма на Минис
терския съвет, които съдържат:
1. наименованието на въпроса и обосновка
на необходимостта от неговото разглеждане
на заседание на Министерския съвет;
2. вида на предлагания акт и основни по
ложения в него;
3. датата на разглеждане на заседание на
Министерския съвет.
(2) Областните управители, кметовете на
общини и органите по чл. 19, ал. 4 от Закона
за администрацията могат да правят предло
жения за включване на определени въпроси
в оперативната работна програма със съдър
жанието по ал. 1 чрез съответните заместник
министър-председатели или министри.
Чл. 30в. (1) Въз основа на предложенията
на заместник министър-председателите и ми
нистрите главният секретар на Министерския
съвет до края на втората седмица от месеца,
предхождащ периода по чл. 30а, ал. 1, подготвя
оперативната работна програма на Министер
ския съвет и я представя за утвърждаване от
министър-председателя.
(2) Утвърдената оперативна работна про
грама на Министерския съвет се изпраща на
членовете на Министерския съвет.
(3) Изпълнението на оперативната работ
на програма се координира и контролира от
главния секретар на Министерския съвет.“
§ 5. В чл. 31 ал. 4 се отменя.
§ 6. В чл. 35 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 думите „приложение № 1“ се за
менят с „приложение № 2“;
б) създава се нова т. 7:
„7. мотивирано становище относно необ
ходимостта от режима по смисъла на чл. 4,
ал. 1 от Закона за ограничаване на админис
тративното регулиране и административния
контрол върху стопанската дейност, когато
въвеждане на такъв режим се предвижда в
законопроекта;“
в) създава се т. 8:
„8. стандартна оценка на въздействието
върху стопанската активност и заетостта,
когато изготвянето на такава е предвидено в
оперативната работна програма;“
г) досегашната т. 7 става т. 9.
2. В ал. 4 думите „ал. 1, т. 2, 5 и 6“ се
заменят с „ал. 1, т. 2, 5, 6, 7 и 8“.
§ 7. В чл. 53, ал. 1 думите „приложение
№ 2“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 8. В чл. 54, ал. 1 думите „приложение
№ 2“ се заменят с „приложение № 3“.
§ 9. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. (1) Самостоятелни отдели към
главния секретар са:
1. отдел „Административна и регионална
координация“;
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2. отдел „Човешки ресурси“;
3. отдел „Контрол по изпълнението на
актовете и договорите“.
(2) Отдел „Административна и регионална
координация“:
1. координира и подпомага организаци
онно-техническата подготовка на изборите
за нар од н и п р едс т а ви т е л и, п р е зи ден т и
вицепрезидент на републиката, членове на
Европейския парламент от Република Бъл
гария, общински съветници, кметове на об
щини и кметства, както и на националните
референдуми;
2. осъществява координация на дейността
на областните администрации и подпомага
взаимодействието им с централните органи
на изпълнителната власт;
3. участва в разработването и координира
нето на инициативи, свързани с развитието на
административния капацитет и държавната
служба на областно ниво;
4. осигурява развитието и поддържането на:
а) Административния регистър по чл. 61,
ал. 1 от Закона за администрацията;
б) Системата за самооценка на админис
тративното обслужване;
в) Единната информационна система за
управление на човешките ресурси;
5. координира процеса по въвеждане и
актуализиране на информацията в системите
по т. 4;
6. поддържа Списъка на унифицираните
наименования на административните услуги;
7. координира изготвянето на доклада за
състоянието на администрацията.
(3) Отдел „Човешки ресурси“:
1. осъществява дейностите по набирането и
подбора на персонала, както и организирането
на процеса по назначаването на служителите
в администрацията;
2. изготвя и съхранява всички актове,
свърза н и с въ зн и к ва не т о, измен я не т о и
прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения в администрацията;
3. изготвя актовете и документите, свър
зани с назначаването и освобождаването и
определянето на индивидуалните основни
месечни заплати на заместник-министрите,
заместник областните управители и ръково
дителите на държавните институции, когато
това е възложено на министър-председателя
със закон;
4. поддържа електронна система за управ
ление на човешките ресурси, включваща тру
довите и служебните досиета на служителите
от администрацията;
5. изготвя и актуализира длъжностните
и поименните разписания на длъжностите;
6. изготвя годишните планове за обучение
на служителите от администрацията;
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7. подпомага процеса по разработване на
длъжностните характеристики и по оценка
на изпълнението на служителите от адми
нистрацията.
(4) Отдел „Контрол по изпълнението на
актовете и договорите“ подпомага главния
секретар:
1. при изготвянето на оперативната работна
програма на Министерския съвет;
2. при упражняването на контрол върху
изпълнението на договорите, сключвани от
името на администрацията на Министерския
съвет.“
§ 10. В наименованието на раздел ІV на
глава четвърта и навсякъде в чл. 62 думите
„дирекция „Главен инспекторат“ се заменят
с „Главен инспекторат“, съответно „Главният
инспекторат“.
§ 11. В глава четвърта се създава раздел
ІVб с чл. 62б:
„Раздел IVб
Финансов контрольор
Чл. 62б. Финансовият контрольор осъ
ществява предварителен контрол за законо
съобразност съгласно Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.“
§ 12. В чл. 64, ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. дирекция „Административно и правно
обслужване и управление на собствеността“;“.
§ 13. В чл. 66 т. 6 се отменя.
§ 14. В чл. 67 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Думите „Административно обслужване“
се заменят с „Административно и правно
обслужване и управление на собствеността“.
2. Създава се нова т. 1:
„1. организиране ползването и поддържа
нето на сградния и ведомствения жилищен
фонд, както и на монтажа и поддържането
на машини и съоръжения;“.
3. Създават се нови т. 3 и 4:
„3. транспортното обслужване, включител
но поддръжката на транспортните средства,
поддържането на ск ладовото стопанство,
осигуряването на хигиената в сградата и
техническата поддръжка на инсталациите
и съоръженията в сградния и ведомствения
жилищен фонд на Министерския съвет;
4. координиране на ползването и контрола
върху управлението на обектите – публична
държавна собственост, и обектите – частна
държавна собственост, предоставени за полз
ване и управление на администрацията на
Министерския съвет;“.
§ 15. В чл. 69, ал. 2 се правят следните
изменения и допълнения:
1. Точка 2 се изменя така:
„2. дирекция „Икономическа и социална
политика“;“.
2. Създава се т. 10:
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„10. дирекция „Правителствена информа
ционна служба“.“
§ 16. В чл. 72 се правят следните изменения:
1. Думите „Дирекция „Стратегическо раз
витие и координация“ се заменят с „Дирекция
„Икономическа и социална политика“.
2. В т. 2 думите „координира изпълнение
то и отчитането на Програмата за по-добро
регулиране“ се заменят със „съгласува изгот
вените предварителни и последващи оценки
на въздействието на нормативните актове“.
§ 17. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. Дирекция „Координация по въп
росите на Европейския съюз“:
1. подпомага експертно дейността на Ми
нистерския съвет за провеждане на съгласувана
политика на Република България към ЕС и
подготвя Годишната програма за участие на
Република България в процеса на вземане на
решения на Европейския съюз по чл. 1, ал. 1,
т. 2 от Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз;
2. осигурява експертно, организационно и
технически работата на Съвета по европей
ските въпроси към Министерския съвет и
администрира информационните системи по
чл. 16 и 16а от Постановление № 85 на Ми
нистерския съвет от 2007 г. за координация
по въпросите на ЕС;
3. координира процеса на подготовка и
одобряване на проектите на рамкови позиции
по въпросите, които се разглеждат от Европей
ския съвет, Съвета на ЕС и спомагателните
му органи, както и в процеса на комитология
и по проектите на Белите и Зелените книги
на Европейската комисия, и на позиции за
заседанията на Европейския съвет и Съвета
на ЕС, включително за неформалните засе
дания, с изключение на въпроси, отнасящи
се до Общата външна политика и политика
за сигурност и до Общата политика за си
гурност и отбрана;
4. изготвя становища по проектите на актове
на Министерския съвет и на министрите за
съответствието им с политиките и законода
телството на Европейския съюз;
5. анализира политиките и законодател
ството на ЕС и извършва наблюдение на из
пълнението на ангажиментите на Република
България към ЕС, включително координира
процеса на подготовка, приемане от Минис
терския съвет и проследяване на изпълнени
ето на годишен План за действие с мерките,
произтичащи от членството на Република
България в Европейския съюз;
6. осъществява мониторинг по приемането
и координира нотифицирането на актове, с
които се въвеждат мерки на национално ниво,
необходими за изпълнение и прилагане на
актове на ЕС;
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7. осъществява координацията на досъдеб
ната фаза от процедурите по чл. 258 – 260 от
Договора за функционирането на Европейския
съюз и на информационната фаза по чл. 18а
от Постановление № 85 на Министерския
съвет от 2007 г. за координация по въпросите
на Европейския съюз;
8. представлява национална точка за кон
такт с Бюрото за техническо подпомагане
при обмена на информация (TAIEX Office)
на Европейската комисия по отношение на
изпълнителната власт в Република България
и национален център СОЛВИТ (SOLVIT) в
рамките на европейската мрежа за разре
шаване на спорове с презграничен елемент,
възникнали от неправилното прилагане на
законодателството на Европейския съюз в
областта на вътрешния пазар.“
§ 18. В чл. 75 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Програмиране на средствата
от Европейския съюз“:
1. осъществява оперативната координация
на дейностите по разработване, изпълнение,
мониторинг и оценка на Споразумението
за парт ньорст во на Реп ублика Българи я
(2014 – 2020 г.) и по провеждане на прего
ворите с Европейската комисия по неговата
подготовка и актуализация;
2. осъществява координацията по разра
ботването на Оперативна програма „Добро
управление“;
3. осъществява координация по изгот
вянето и наблюдението на програмите за
периода 2014 – 2020 г. и извършва оценка на
въздействието от фондовете на Европейския
съюз върху икономиката на страната;
4. изготвя проекти на нормативни акто
ве, методически указания и общи насоки
във връзка с изпълнението на Структурни
те инструменти за периода 2007 – 2013 г. и
Европейските структурни и инвестиционни
фондове в Република България за периода
2014 – 2020 г.;
5. ръководи дейността на Работна група
19 „Регионална политика и координация на
структурните инструменти“ към Съвета по
европейските въпроси и осигурява дейността
на Съвета за координация при управлението
на средствата от Европейския съюз;
6. координира изготвянето на национално
предложение за разпределение на средствата от
резерва за изпълнение и изготвя и представя
на Европейската комисия докладите относно
напредъка в изпълнението на Споразумението
за партньорство;
7. управлява процеса по оценка на изпъл
нението на предварителните условия за сред
ствата от Европейския съюз за програмния
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период 2014 – 2020 г., изготвя и координира
изпълнението на Плана за действие на при
ложими предварителни условия;
8. осъществява координационния механи
зъм за работа с международните финансови
институции и инструмента JASPERS за пос
тигане на ефективност при подготовката,
изпълнението и управлението на проекти,
съфинансирани от оперативните програми;
9. осъществява оперативната координация
на дейностите по изпълнение, мониторинг,
оценка и докладване на напредъка по Наци
оналната стратегическа референтна рамка
(НСРР 2007 – 2013 г.) и участва в разработ
ването и наблюдението на изпълнението на
мерки и програми, финансирани от Европей
ския съюз, като:
а) наблюдава и о т ч и та фи на нсови я и
физическия напредък по изпълнението на
проектите, включени във финансовите мемо
рандуми, финансирани по програма ех-ИСПА
(Кохезионен фонд по Регламент (ЕО) № 1164
на Съвета от 1994 г.);
б) наблюдава и отчита финансовия и физи
ческия напредък на изпълнението на оператив
ните програми „Околна среда“, „Транспорт“
и „Регионално развитие“;
в) координира подготовката и изпращането
на големите проекти по смисъла на чл. 39 от
Регламент (ЕО) № 1083 на Съвета от 2006 г.
относно определянето на общи разпоредби за
Европейския регионален фонд, Европейския
социален фонд и Кохезионния фонд и за от
мяна на Регламент (EO) № 1260/1999;
г) участва във формирането и следи про
цесите в развитието на политиката по мно
гонационалните програми за Европейско
териториално сътрудничество и програмите
за трансгранично сътрудничество – вътрешни
граници;
10. осигурява и следи за прилагането на
хоризонталните политики и принципи на Ев
ропейския съюз, включително принципите на
партньорство и допълняемост, при управление
на средствата от Европейския съюз.“
2. В ал. 2 думите „по ал. 1, т. 1, 4, 6, 8, 9
и т. 10, буква „б“ се заменят с „по ал. 1, т. 1,
3, 4, 6, 8 и т. 9, букви „б“, „в“ и „г“.
§ 19. В чл. 76 ал. 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Мониторинг на средствата
от Европейския съюз“:
1. осъществява наблюдение върху плани
рането, изпълнението и усвояването на опе
ративните програми 2007 – 2013 г. „Развитие
на конкурент оспособността на българската
икономика“, „Развитие на човешките ресурси“,
„Административен капацитет“ и „Техническа
помощ“, съфинансирани от Структу рните
фондове на Европейския съюз, програмите,
съфинансирани от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони, Евро
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пейския фонд за гарантиране на земеделието
и Европейския фонд по рибарство, както и
на двустранни програми за сътрудничество;
2. осъщест вява мони торинг върх у из
пълнението на оперативните програми по
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз и програмите, съфинан
сирани от Европейския земеделски фонд за
развитие на селските райони и Европейския
фонд за морско дело и рибарство, за периода
2014 – 2020 г.;
3. участва в изготвянето на методически
указания за изпълнението на оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на
Европейския съюз; изготвя указания за дву
странните програми за сътрудничество;
4. участва в комитетите за наблюдение
на оперативните програми и програмите по
т. 1 и 2;
5. участва в мрежата за оценка към Главна
дирекция „Регионална политика“ на Европей
ската комисия и в Партньорството за оценка
към Главна дирекция „Заетост, социални
въпроси и равни възможности“ на Европей
ската комисия;
6. ръководи хоризонталната мрежа от екс
перти за оценка на оперативните програми,
финансирани от фондовете на Европейския
съюз;
7. осъществява наблюдение по прилагането
на Общата селскостопанска политика в об
ластта на директните плащания и пазарната
подкрепа;
8. осъществява общата координация на
програма ФАР и Преходния финансов ин
струмент (ПФИ) и изпълнява функциите на
Национална точка за контакт по туинингпроектите, инструмента за подобряване на
бюджетните парични потоци и за подпомагане
изпълнението на Шенгенското споразумение;
9. изпълнява функциите на Национал
но координационно звено по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) и Норвежката
програма за сътрудничество и икономически
растеж и устойчиво развитие в България
(2004 – 2009 г.);
10. изпълнява функциите на Национално
координационно звено по Финансовия меха
низъм на Европейското икономическо прос
транство (ФМ на ЕИП) и Норвежкия финансов
механизъм (2009 – 2014 г.) и по Програмата
за сътрудничество „България – Швейцария“.“
§ 20. В чл. 77 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Дирекция „Информация и системи
за управление на средствата от Европейския
съюз“:
1. осигурява развитието, управлението и
поддръжката на:
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а) информационните системи за управление
и наблюдение на средствата от Структурните
инструменти на ЕС в Република България
(ИСУН) за програмните периоди 2007 – 2013 г.
и 2014 – 2020 г. и изготвя образци на докумен
ти, свързани с изпълнението на оперативните
програми, използвани в системите;
б) инструмента за финансово планиране и
наблюдение LOTHAR;
в) Единния информационен портал за обща
информация за управлението на Структурните
фондове и Кохезионния фонд на Европейския
съюз в Република България (www.eufunds.bg);
2. координира процеса по въвеждане и
актуализиране на информацията в системите
по т. 1, като изготвя методически указания и
прави проверки за достоверността и навре
менното въвеждане на информацията в тях;
3. осигурява оперативната съвместимост
между системите по т. 1 и други информа
ционни системи, използвани от администра
тивните структури в системата на изпълни
телната власт;
4. изготвя анализи, прогнози и справки
за изпълнението на оперативните програми,
съфинансирани от европейските фондове;
5. изпълн ява фу нк циите на цент ра лен
координатор на системите на Европейската
комисия за управление на фондовете SFC 2007
и SFC 2014 на национално ниво;
6. изпълнява функциите на Централен
информационен офис за управлението на
Структурните фондове и Кохезионния фонд
на Европейския съюз в Република България;
7. координира дейностите по ефективно
то прилагане на мерките за публичност и
прозрачност във връзка с изпълнението на
програмите, съфинансирани от европейските
фондове;
8. чрез Централния координационен и ин
формационен офис координира работата на
информационните центрове за популяризиране
политиката на сближаване на Европейския
съюз в България;
9. координира изпълнението на Комуни
кационната стратегия за програмен период
2014 – 2020 г.“
2. В ал. 2 запетаята след думите „буква „а“
се заличава и думите „т. 4 и 9“ се заменят
с „и т. 8“.
§ 21. В чл. 77б, ал. 1, т. 4 думата „атестира
не“ се заменя с „оценяване на изпълнението“.
§ 22. Създава се чл. 77в:
„Чл. 77в. Дирекция „Правителствена ин
формационна служба“:
1. разработва програма за представяне дей
ността на Министерския съвет и на неговата
администрация;
2. организира публичните изяви на членове
те на Министерския съвет във връзка с пред
ставянето на решенията на правителството;
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3. осиг у рява провеж дането на инфор 
мационната политика на правителството,
осигурява функционална връзка, ежедневно
планиране, координация и осъществяване на
тази политика;
4. информира обществото за правител
ствената политика, програмите и дейността
на Министерския съвет;
5. осигурява прозрачност и публичност на
дейността на Министерския съвет и на него
вата администрация и организира достъпа до
правителствена информация в съответствие
с конституционните права на гражданите;
6. разглежда заявленията и изготвя проек
тите на решения за предоставяне или за отказ
за предоставяне на достъп до обществена ин
формация по Закона за достъп до обществена
информация;
7. извършва мониторинг и анализира пуб
ликации в средствата за масово осведомяване
и на общественото мнение за дейността на
правителството;
8. планира и провежда информационни
кампании за представяне на конкретни пра
вителствени политики, мерки и действия;
9. осъществява методическо ръководство и
координация на звената за връзки с обществе
ността на министрите, на ръководителите на
държавните агенции и държавните комисии
и на областните управители;
10. анализира осъществяването на пра
вителствената информационна политика и
оценява нейната ефективност;
11. поддържа страницата на правителството
в интернет.“
§ 23. Създава се глава пета с чл. 81 – 83:
„ Г л а в а

п е т а

ОТНОШЕНИЯ НА МИНИСТЕРСКИЯ
СЪВЕТ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ
Чл. 81. (1) Министерският съвет и неговите
членове осъществяват своите отношения с
Народното събрание, неговото ръководство и
комисии в случаите, при условията и по реда,
определени в Конституцията и в Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
(2) Представителите на Министерск и я
съвет в работата на комисиите на Народното
събрание са длъжни да защитават приетата
от Министерския съвет позиция.
(3) При невъзможност да присъства на
заседание на комисия определеният по реда
на чл. 8, ал. 5 министър посочва заместникминистър.
(4) Заместник министър-председателите и
министрите са длъжни да информират ми
нистър-председателя за отправените към тях
въпроси или питания от народни представите
ли. Заместник министър-председателите и ми
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нистрите подготвят отговорите на въпросите
или питанията чрез политическия си кабинет
и/или чрез съответната администрация.
(5) Членовете на Министерския съвет са
длъжни при отправено от комисия писмено
искане във връзка с анкети, проучвания и
изслушвания да предоставят сведения и доку
менти, включително такива, представляващи
държавна или служебна тайна, при условия
и по ред, определени със закон.
Чл. 82. (1) Министерският съвет изразява на
оперативно заседание становища по внесени
от народни представители законопроекти по
искане на председателя на водещата комисия.
Отговорни за изготвянето на становищата
и внасянето им на оперативно заседание са
съответните министри съобразно тяхната
функционална компетентност.
(2) В случаите, когато председателят на
водещата комисия на Народното събрание
иска становище от министър по внесен от
народни представители законопроект, съ
ответният министър е длъжен да съгласува
становището си на оперативно заседание на
Министерския съвет.
(3) В становището си по ал. 1 Министер
ският съвет може да направи предложения за
изменения и допълнения в законопроектите,
внесени от народни представители.
(4) При покана от председателя на водещата
комисия становището на Министерския съвет
се представя от определен от министър-пред
седателя министър или заместник-министър.
(5) Алинеи 1 – 3 се прилагат съответно и
за становищата по чл. 79, ал. 3 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание.
Чл. 83. В случаите, когато Конституци
онният съд обяви закон или негови отдел
ни разпоредби за противоконституционни,
Министерският съвет в границите на своите
правомощия приема мерки за осигуряване на
съответното правно регулиране на обществе
ните отношения, засегнати от решението на
Конституционния съд.“
§ 24. Създава се глава шеста с чл. 84 и 85:
„ Г л а в а

ш е с т а

ПУБЛИЧНОСТ НА РАБОТАТА НА МИ
НИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ
Чл. 84. Министерският съвет работи в
условията на публичност при вземането и
изпълнението на решенията си, освен когато
националната сигурност, опазването на кла
сифицирана информация, представляваща
държавна или служебна тайна, или други
важни причини налагат ограничаване на
този принцип.
Чл. 85. (1) Преди внасянето им за разглеж
дане на заседание на Министерския съвет
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законопроектите и проектите на нормативни
и общи административни актове на Минис
терския съвет заедно с мотивите, съответно
доклада, се публикуват на интернет страни
цата на вносителя съгласно изискванията на
Закона за нормативните актове и Админи
стративнопроцесуалния кодекс.
(2) Министрите организират общественото
обсъждане на проектите по ал. 1 в съответ
ствие с изискванията на Закона за норматив
ните актове и Административнопроцесуалния
кодекс.“
§ 25. Създава се ново приложение № 1:
„Приложение № 1
към чл. 30а, ал. 2, т. 6
Стандартна оценка на въздействието върху
стопанската активност и заетостта
Вносител ................................................................
..................................................................................
(точно наименование на проекта на акт)
Дата: .......................................................................
1. Описание на проблема, който се решава:
..................................................................................
..................................................................................
Кратко опишете проблема или въпросите, които
оправдават действие от страна на държавните
органи.
2. Цели:
..................................................................................
..................................................................................
Посочете целите на предложеното действие от
страна на държавните органи по конкретен и
измерим начин с ясен времеви график за пости
гане на целите.
3. Ползи:
..................................................................................
..................................................................................
Опишете всички значителни икономически и
социални ползи в резултат на предприемане
на действието. Има ли икономически ползи за
бизнеса? Въвеждането в сила на предложеното
действие ще доведе ли до запазване/създаване
на нови работни места?
4. Разходи:
..................................................................................
..................................................................................
Опишете всички значителни икономически и
социални разходи в резултат на предприемане
на действието. Какви са икономическите разходи
за бизнеса? Какъв е ефектът на предложеното
действие върху социалните разходи?
5. А дминистративната и регулаторна тежест
(моля посочете, ако е приложимо):
..................................................................................
..................................................................................
Посочете въвеждат ли се/променят ли се регула
торни режими и такси. Опишете по какъв начин
се облекчава регулаторната среда. Предложени
ето ще надхвърли ли минималните изисквания,
произтичащи от законодателството на ЕС?
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6. Програма на правителството:
..................................................................................
..................................................................................
Опишете как предложението кореспондира с
целите от програмата на правителството.“

§ 26. Досегашното приложение № 1 към
чл. 35, ал. 1, т. 4 става приложение № 2 към
чл. 35, ал. 1, т. 4.
§ 27. Досегашното приложение № 2 към
чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 става приложение
№ 3 към чл. 53, ал. 1 и чл. 54, ал. 1 и се из
меня така:
„Приложение № 3
към чл. 53, ал. 1
и чл. 54, ал. 1
Обща численост на служителите в админи
страцията на Министерския съвет – 428 щатни
бройки
Политически кабинет на министър-пред
седателя
Политически кабинет на заместник ми
нистър-председателя по икономическото
развитие
Политически кабинет на заместник минис
тър-председателя и министър на вътреш
ните работи
Политически кабинет на заместник ми
нистър-председателя и министър на пра
восъдието
Главен секретар на Министерския съвет
Експертни и технически сътрудници към
главния секретар
Отдел „Административна и регионална
координация“
Отдел „Контрол по изпълнението на акто
вете и договорите“
Отдел „Човешки ресурси“
Звено за вътрешен одит
Звено по сигурността на информацията
Финансов контрольор
Главен инспекторат
Обща администрация
в т. ч.:
дирекция „Правителствена канцелария“
дирекция „Бюджет и финанси“
дирекция „Административно и правно
обслужване и управление на собствеността“
дирекция „Правителствен протокол“
Специализирана администрация
в т. ч.:
дирекция „Правна“
дирекция „Икономическа и социална по
литика“
дирекция „Координация по въпросите на
Европейския съюз“
дирекция „Вероизповедания“
дирекция „Програмиране на средствата от
Европейския съюз“
дирекция „Мониторинг на средствата от
Европейския съюз“

16
11
6
9
1
2
9
5
6
5
4
1
14
175
61
15
91
8
155
14
18
18
5
27
20
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дирекция „Информация и системи за упра
вление на средствата от Европейския съюз“
дирекция „Оперативна програма „Техни
ческа помощ“
дирекция „Модернизация на администра
цията“
дирекция „Правителствена информационна
служба“
Секретариати на съвети към Министер
ския съвет
в т.ч.:
Секретариат на Междуведомствения съвет
по отбранителна индустрия и сигурността
на доставките
Секретариат на Националния съвет за
тристранно сътрудничество
Секретариат на Националния съвет за
сътрудничество по етническите и интег
рационните въпроси

14
19
11
9

3
2
4
“

Заключителни разпоредби
§ 28. (1) Закрива Спортно-оздравителен
комплекс „Лозенец“ като юридическо лице
по чл. 60 от Закона за администрацията към
Министерския съвет.
(2) Архивът, правата и задълженията и
имуществото, предоставено на закритото юри
дическо лице по ал. 1 с Постановление № 79
на Министерския съвет от 2011 г. за създаване
на Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“
(ДВ, бр. 29 от 2011 г.), както и придобитото и
заведено в баланса му към датата на влизане
в сила на постановлението, преминават към
болница „Лозенец“.
(3) Директорът на болница „Лозенец“ да
предприеме необходимите действия съгласно
Закона за лечебните заведения с оглед пре
минаването на дейността, осъществявана в
Спортно-оздравителен комплекс „Лозенец“,
към лечебното заведение.
(4) Главният секретар на Министерския
съвет да назначи комисия с представители
на закритото юридическо лице по а л. 1,
администрацията на Министерския съвет и
болница „Лозенец“, която да организира фак
тическото предаване на имуществото по ал. 2
и подписването на предавателно-приемателен
протокол в едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението.
(5) Трудовите правоотношения със слу
жителите в Спортно-оздравителен комплекс
„Лозенец“, осъществяващи дейност по ал. 3,
се уреждат при условията и по реда на чл. 123
от Кодекса на труда.
§ 29. В Постановление № 229 на Минис
терск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерския
съвет и на неговата администрация (обн.,
ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 83 и 102
от 2009 г., бр. 15, 30 и 88 от 2010 г.; Решение
№ 2357 на Върховния административен съд от
2011 г. – бр. 17 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 29 и
83 от 2011 г., бр. 12, 14 и 22 от 2012 г.) в чл. 2,
ал. 4 т. 10 се отменя.
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§ 30. В чл. 2, ал. 3 от Правилника за ус
тройството и дейността на болница „Лозенец“,
приет с Постановление № 147 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 63 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 74 и 108 от 2001 г., бр. 63 и 83
от 2005 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 14 от 2009 г.,
бр. 58 и 88 от 2010 г. и бр. 13 от 2011 г.), чис
лото „781“ се заменя с „815“.
§ 31. (1) В Устройствения правилник на
Министерството на финансите, приет с По
становление № 249 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 85 от 2009 г.; изм.
и доп., бр. 102 от 2009 г., бр. 30, 46 и 79 от
2010 г.; бр. 2, 34, 48 и 97 от 2011 г., бр. 6, 22,
58 и 90 от 2012 г. и бр. 56 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 думите „651 щатни бройки“
се заменят с „652 щатни бройки“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) числото „651“ се заменя с „652“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „437“ се заменя с „438“;
в) на ред „дирекция „Икономическа и финан
сова политика“ числото „40“ се заменя с „41“.
(2) Дейността във връзка с националните
стратегически програми за развитие преми
нава от администрацията на Министерския
съвет към Министерството на финансите.
(3) Министърът на финансите в 30-дневен
срок от влизането в сила на постановлението
да внесе в Министерския съвет проект на акт
за промени в Устройствения правилник на
Министерството на финансите.
(4) Служебните правоотношения със слу
жителите, осъществяващи функции по ал. 2,
се уреждат при условията и по реда на чл. 87а
от Закона за държавния служител.
§ 32. В Устройствения правилник на Ин
ститута по публична администрация, приет с
Постановление № 82 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 41 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 87 от 2001 г., бр. 83 и 84 от 2005 г.,
бр. 78 от 2006 г., бр. 58 от 2008 г., бр. 79 от
2009 г., бр. 12 и 56 от 2010 г., бр. 33 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 думите „23 щатни бройки“
се заменят с „28 щатни бройки“.
2. В приложение № 2 към чл. 11, ал. 2:
а) числото „23“ се заменя с „28“;
б) навсякъде числото „15“ се заменя с „20“.
§ 33. В Устройствения правилник на област
ните администрации, приет с Постановление
№ 121 на Министерския съвет от 2000 г. (обн.,
ДВ, бр. 57 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 88 от
2001 г., бр. 72 от 2004 г., бр. 22, 78, 83, 94 и
96 от 2005 г., бр. 52 от 2007 г., бр. 40, 48, 69
и 80 от 2008 г., бр. 36 от 2009 г., бр. 5, 85 и
99 от 2010 г., бр. 35 и 54 от 2011 г., бр. 21, 34,
60, 62 и 67 от 2012 г. и бр. 27 и 62 от 2013 г.),
приложения № 1 – 28 се изменят така:
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„Приложение № 1
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Благоевград и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
11

11
22
22
37

Приложение № 2
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Бургас и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
14

14
26
26
45

Приложение № 3
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Варна и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“

1
2
2
15

15
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Специализирана администрация
в т.ч
дирекция „Административен контрол, реги
онално развитие и държавна собственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

26
26
45

Приложение № 4
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Велико Търново и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
10

10
17

17
32

Приложение № 5
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Видин и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
10

10
20

20
34

Приложение № 6
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Враца и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:

1
3

ВЕСТНИК
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Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

2
1
1
9

9
18

18
32

Приложение № 7
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Габрово и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
9

9
16

16
29

Приложение № 8
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Добрич и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Административно-правно об
служване, финанси и управление на соб
ствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
8

8
16

16
29
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Приложение № 9
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Кърджали и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
8

8
16

16
29

Приложение № 10
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Кюстендил и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
8

8
16

16
29

Приложение № 11
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Ловеч и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар

1
3
2
1
1

ВЕСТНИК
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Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

8

8
16

16
29

Приложение № 12
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Монтана и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
10

10
19

19
33

Приложение № 13
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Пазарджик и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Служител по сигурността на информа
цията
Обща администрация
в т.ч.:
д и р ек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „А дминистративен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
1
9

9
16

16
30
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Приложение № 14
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Перник и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
7

7
16

16
28

Приложение № 15
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Плевен и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
10

10
16

16
31

Приложение № 16
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Пловдив и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Финансов контрольор

1
2
2
1
1
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Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

16

16
27

27
48

Приложение № 17
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Разград и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
2
2
1
9

9
18

18
31

Приложение № 18
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Русе и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Служител по сигурността на информа
цията
Обща администрация
в т.ч.:
д и рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в областната
администрация

1
3
2
1
1
1
11

11
20

20
37
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Приложение № 19
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Силистра и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
2
2
1
9

9
17

17
30

Приложение № 20
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Сливен и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
8

8
15

15
28

Приложение № 21
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Смолян и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“

1
3
2
1
1
10

10

ВЕСТНИК
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Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

18

18
33

Приложение № 22
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област София и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
4
3
1
1
20

20
37

37
63

Приложение № 23
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на Софийска област и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
4
3
1
1
15

15
29

29
50

Приложение № 24
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Стара Загора и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет

1
3
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в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ц и я „ А д м и н ис т рат и вно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

2
1
1
1
9

9
18

18
33

Приложение № 25
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната адми
нистрация на област Търговище и на нейните
административни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ц и я „ А дм инис т рат ивно -п ра вно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
2
2
1
9

9
17

17
30

Приложение № 26
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Хасково и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Финансов контрольор
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
1
9

9
18

18
33
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Приложение № 27
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Шумен и на нейните адми
нистративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
служител за връзки с обществеността
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
дирек ци я „А дминист ративно-правно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
3
2
1
1
8

8
16

16
29

Приложение № 28
към чл. 8, ал. 2
Численост на персонала на Областната админи
страция на област Ямбол и на нейните админи
стративни звена
Областен управител
Политически кабинет
в т.ч.:
Заместник областни управители
Главен секретар
Обща администрация
в т.ч.:
ди рек ци я „А дминист рат ивно -п равно
обслужване, финанси и управление на
собствеността“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Административен контрол,
регионално развитие и държавна соб
ственост“
Обща численост на персонала в област
ната администрация

1
2
2
1
9

9
16

16
29“

§ 34. В чл. 8, ал. 1 от Постановление № 110
на Министерския съвет от 2010 г. за създава
не на Съвет за развитие при Министерския
съвет (обн., ДВ, бр. 44 от 2010 г.; изм. и доп.,
бр. 25 от 2011 г., бр. 8 от 2012 г. и бр. 47 и 62
от 2013 г.) думите „Дирекция „Стратегическо
развитие и координация“ се заменят с „ди
рекция „Икономическа и социална политика“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6468
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 174
ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Наредбата за условията и
реда за съставяне на списък на медицинските
изделия по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до
която те се заплащат, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2011 г.
(ДВ, бр. 104 от 2011 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В преходните и заключителните раз
поредби се правят следните изменения:
1. В § 3 думите „30 юни 2013 г.“ се заменят
с „30 юни 2014 г.“.
2. В § 4 думите „1 август 2013 г.“ се заменят
с „1 август 2014 г.“.
3. В § 5 думите „1 септември 2013 г.“ се
заменят с „1 септември 2014 г.“.
4. В § 6 думите „1 юли 2013 г.“ се заменят
с „1 юли 2014 г.“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
1 юли 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6488

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175
ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Устройствения правилник на
Министерството на образованието и науката,
приет с Постановление № 11 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 12 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 56, 74 и 102 от 2010 г., бр. 33,
48 и 77 от 2011 г., бр. 22 от 2012 г. и бр. 62
от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 27, ал. 2 числото „454“ се заменя
с „451“.
§ 2. В приложението към чл. 27, ал. 3 се
правят следните изменения:
1. В наименованието числото „454“ се
заменя с „451“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „333“ се заменя с „330“.
3. На ред „дирекция „Достъп до образова
ние и подкрепа на развитието“ числото „23“
се заменя с „22“.
4. На ред „дирекция „Образователни про
грами и образователно съдържание“ числото
„35“ се заменя с „34“.
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5. На ред „Главна дирекция „Структурни
фондове и международни образователни про
грами“ числото „90“ се заменя с „89“.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6494

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 176
ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г.
за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Ч лен единс твен. Приема Ус т ройс т вен
правилник на Министерството на културата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на културата, приет с
Постановление № 239 на Министерския съвет
от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 46 от 2010 г., бр. 22 и 77 от 2011 г. и
бр. 22 и 57 от 2012 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на културата
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят структу
рата, организацията на дейността, функциите
и числеността на персонала в административ
ните звена на Министерството на културата,
наричано по-нататък „министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на културата
е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София, бул. Александър Стам
болийски 17.
(2) Министерството на културата е админи
страция, която подпомага министъра на култу
рата при осъществяване на правомощията му,
осигурява технически дейността му и извършва
дейности по административното обслужване
на гражданите и юридическите лица.
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Г л а в а

в т о р а

МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Раздел I
Правомощия на министъра
Чл. 3. (1) Министърът на културата, на
ричан по-нататък „министъра“, е централен
едноличен орган на изпълнителната власт,
който разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на държавната
политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на поли
тическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощи
ята му министърът се подпомага от двама
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед пра
вомощия 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.
Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратеги
ческите цели и приоритети на политиката в
областта на културата;
2. организира разработването на кратко
срочни програми, както и текущата дейност
на министерството за постигане целите на
политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането
и провеждането на държавната политика в
областта на културата с граждански сдружения,
неправителствени организации и обществени
те съвети, работещи в областта на културата,
като осигурява активното взаимодействие с
тях при разработването, реализацията и мо
ниторинга на отделни програми и проекти
за осъществяването є;
4. ръководи разработването на секторни
политики за развитието на сценичните изкус
тва и филмовото изкуство;
5. осъществява контрол по спазването на
разпоредбите на Закона за авторското право
и сродните му права и на Закона за култур
ното наследство;
6. участва в разработването, организира
нето, координирането и контролирането на
изпълнението на държавната политика, свър
зана с членството на Република България в
Европейския съюз; предлага и провежда мерки
за въвеждане на стандартите и законодател
ството на Европейския съюз в областта на
своите правомощия;
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7. ръководи разработването и осъществява
политиката на министерството за участие в
програми и проекти, финансирани от струк
турните фондове на Европейския съюз и от
други международни програми;
8. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори, споразумения за сътрудничество в
областта на културата, както и други договори
в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народ
ното събрание и в заседания на парламентар
ните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народ
ното събрание в рамките на процедурата за
парламентарен контрол;
11. ръководи подготовката на проекти на
нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на
държавата и по възлагане на управлението в
едноличните търговски дружества с държавно
имущество; осъществява правата на държавата
като акционер или съдружник в търговските
дружества;
14. координира и контролира дейността
по управление на недвижимите имоти, пре
доставени за управление на министерството;
15. координира и контролира дейностите на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
16. организира и осъществява дейността
по предоставяне на концесии на недвижими
културни ценности и изпълнението на кон
цесионните договори съгласно Закона за кул
турното наследство и Закона за концесиите;
17. осъществява финансово подпомагане
на културни инициативи от Националния
културен календар и обявява конкурси за под
помагане на творчески проекти в различните
области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничест
во с органите на изпълнителната власт и
с органите на местното самоуправление с
цел провеждане на ефективна регионална и
местна културна политика и ресурсното є
подпомагане;
19. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския
съвет за създаване, преобразуване и закриване
на българските културни институти в чужби
на и осъществява методическо и финансово
ръководство на дейността им;
21. съдейства за приобщаване на българи
те в чужбина към целите на националната
културна политика;
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22. сключва договори с директорите на дър
жавни културни институти за осъществяване
на творческата им дейност, при условие че
необходимите за това средства са в рамките на
разходите по бюджета на културния институт
за съответната година;
23. осъществява други правомощия, въз
ложени му със закон или с акт на Минис
терския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
п ряко под чинение поли т и ческ и кабинет,
който го подпомага при формулирането и
разработването на конкретни решения за
провеждане на правителствената политика
и при представянето на тази политика пред
обществото.
(2) Политическият кабинет включва за
местник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на
дирекция „Връзки с обществеността и кому
никации“.
(3) Към политическия кабинет може да се
назначават съветници, експертни и технически
сътрудници.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на
стратегии, програми и решения, осигуряващи
провеждането на правителствената политика
в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра
и на министерството с другите органи на
държавното управление, както и със законо
дателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията
на министъра и за довеждането им до знани
ето на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на
министъра с обществеността.
Чл. 7. (1) Работата на политическия каби
нет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на ми
нистър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежеднев
ната работа в министерството и за текущата
кореспонденция, която получава, преглежда
и насочва по компетентност, и съгласува с
главния секретар текущата дейност на адми
нистрацията;
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3. изготвя работната програма на минис
търа по повод на негови посещения, срещи
и пътувания и координира подготовката на
докладите и необходимите материали за не
говите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на
експертите и техническите сътрудници към
политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по
приоритетни актове на Министерския съвет,
свързани с дейността на министерството;
7. координира изпълнението на приорите
тите на министерството и на програмата на
правителството в областта, в която министърът
има правомощия;
8. организира подготовката и следи за изпъл
нението на работната програма на министъра
и обобщава предложенията на членовете на
кабинета за допълнение на тази програма;
9. съгласу ва с директора на дирек ци я
„Връзки с обществеността и комуникации“
медийните изяви на членовете на политичес
кия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзк ите на минист ъра
с парламентарните групи и комисиите на
Народното събрание и при необходимост го
представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на
министерството материали от дейността на
Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на
законодателна програма на министерството
и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените
промени във внесените проекти на закони,
които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите
въпроси и приетите решения от парламен
тарните комисии, свързани с работата на
министерството;
6. предоставя информация за приетите
закони и решения на Народното събрание и
я представя за анализ и оценка на началника
на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването
на отговори на актуални въпроси и питания
от народни представители;
8. поддържа актуална информация за със
тоянието на законопроектите от внасянето
им за разглеждане в Министерския съвет
до обнародването им в „Държавен вестник“;
9. координира дейността си с парламентар
ния секретар на Министерския съвет.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и комуникации“:
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1. планира дългосрочната медийна поли
тика на министъра;
2. организира проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира връзките с медиите с цел
редовно осигуряване на информация за дей
ност та на министерството в п убличното
пространство;
4. координира съгласувано с началника на
кабинета медийното отразяване на дейността
на министъра, на заместник-министрите и на
служителите в министерството;
5. организира и участва в срещите и посе
щенията на министъра и на заместник-минис
трите в страната и в чужбина и отразяването
им от медиите;
6. организира и контролира постъпващата
информация на страницата на министерството
в интернет;
7. документира всички официални посеще
ния, мероприятия и прояви на политическия
кабинет и на администрацията на минис
терството и организира архив на медийните
изяви на членовете на политическия кабинет.
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СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО

1. осиг у рява организационната връзка
между политическия кабинет и администра
тивните звена в министерството;
2. организира разпределението на задачи
те за изпълнение между административните
звена на министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпъл
нението на възложените на общата админис
трация задачи;
5. създава условия и контролира работата с
документите, съхраняването им и опазването
на служебната тайна;
6. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
7. планира и отчита изпълнението на еже
годните цели на министерството;
8. отговаря за изготвянето на ежегодния
доклад на министерството за състоянието
на администрацията и го представя пред
министъра;
9. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на ад
министрацията;
10. изпълнява и други задачи, определени
със заповед от министъра.

Раздел I
Общи положения

Раздел III
Инспекторат

Чл. 10. (1) Министерството е структури
рано в една главна дирекция, 11 дирекции,
инспекторат, звено за вътрешен одит, служител
по сигурността на информацията и финансов
контрольор.
(2) Общата численост на персонала в орга
низационните структури и административните
звена на министерството е 147 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организаци
онни структури и административни звена е
посочена в приложението.
Чл. 11. (1) Министърът утвърждава струк
турата на административните звена и щат
ните разписания по предложение на главния
секретар.
(2) Минист ърът назначава държавните
служители и сключва договори с другите
служители в министерството.
(3) Министърът може да възложи своите
правомощия или отделни свои правомощия
по служебното правоотношение с лицата от
администрацията на главния секретар.

Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко
подчинение на министъра, което осигурява
изпълнението на контролните му функции
и осъществява контрол върху дейността на
министерството и на второстепенните разпо
редители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, по
сигнали или при случаи с обществен отзвук,
както и последващи проверки. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните проблеми
и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. извършва проверки по организацията и
ефективността на административната дейност
на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към ми
нистъра;
2. извършва проверки за спазването на
правилата за организация на работата в ми
нистерството;
3. осъществява дейности по разкриване и
предотвратяване на корупцията в министер
ството и във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 12. Главният секретар осъществява
административното ръководство на общата
и специализираната администрация на ми
нистерството, като:
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4. проверява изпълнението на плана за
действие на съответната админист раци я,
включително изпълнението на дадените пре
поръки от инспектората, омбудсмана и от
външния и вътрешния одит, съобразно своята
компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите
и жалбите срещу незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители от
администрацията;
6. прави предложения за образуване на дис
циплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси;
7. извършва проверки и изпраща информа
ция до Комисията за предотвратяване и уста
новяване на конфликт на интереси съгласно
Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси;
8. осъществява други функции във връзка с
административния контрол, произтичащи от
нормативни актове или възложени от органа
на изпълнителната власт;
9. представя ежегоден отчет за дейността
си пред министъра.
(5) При осъществяване на своите функции
инспекторите на министерството имат пра
во да изискват документи, данни, сведения,
справки и други носители на информация от
проверяваните лица, които са необходими
за извършване на проверките. Служителите
в министерството и във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към ми
нистъра са длъжни да оказват пълно съдей
ствие на инспекторите при осъществяване на
функциите им.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на
пряко подчинение на министъра и докладва
директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността
по вътрешен одит на всички структури, про
грами, дейности и процеси в министерството,
включително на разпоредителите със средства
на Европейския съюз и на разпоредителите с
бюджетни кредити към министъра.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор, Етичния
кодекс на вътрешните одитори, Статута за
вътрешен одит и утвърдената от министъра
на финансите Методология за вътрешен одит
в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
3-годишен стратегически план и годишен план
за дейността си, които съгласува с министъра;
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3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и раз
пределение на ресурсите за изпълнение на
ангажиментите, одитния подход и техники,
вида и обема на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на
министъра 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 дейността със законите, подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организаци я по опазване на
активите и информацията, ефективността,
ефикасността и икономичността на операци
ите 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 (ЗВОПС);
8. представя одитен доклад на министъра и
обсъжда с него и с ръководителите на структу
рите, чиято дейност е одитирана, резултатите
от всеки извършен одитен ангажимент;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон
трол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра го
дишен доклад за дейността по вътрешен одит
в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
11. изготвя и представя за утвърждаване
от министъра на културата план за профе
сионалното обучение и развитие на вътреш
ните одитори с цел да се поддържа одитен
персонал с достатъчни знания, умения, опит
и професионална квалификация.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Служителят по сигурността
на информацията е на пряко подчинение на
министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със
Закона за защита на класифицираната инфор
мация задачи служителят по сигурността на
информацията:
1. контролира спазването на изисквания
та на Закона за защита на класифицираната
информация и на други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицира
ната информация;
2. прилага правилата относно видовете
защита на класифицираната информация;
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3. разработва план за охрана на класифи
цираната информация чрез физически и тех
нически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на от
четността и движението на материалите и
документите, съдържащи класифицирана ин
формация, както и води на отчет случаите на
нерегламентиран достъп и на взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикнове
ното проучване по чл. 47 от Закона за защи
та на класифицираната информация и води
регистър на проучените лица;
6. ръководи регистратури за класифицирана
информация;
7. от говаря за п рави лното оп редел яне
нивото на класификация на информацията в
министерството;
8. разработва план за защита на класифици
раната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
9. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация;
10. изпълнява и други задачи, произтича
щи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация;
11. осъществява контрол при охраната на
сградите, помещенията и съоръженията на
министерството;
12. разработва и поддържа плановете на
министерството за привеждане в различни
степени на готовност за военно време и за
управление при кризи;
13. организира подготовката и защитата на
служителите от системата на министерството
при положение на война, при военно поло
жение и при бедствия, аварии и катастрофи;
14. осъществява връзки и взаимодействие
с органите на централната администрация
по отношение на управлението при кризи и
отбранително-мобилизационната подготовка;
15. планира, разпределя и отчита утвърде
ните за целта бюджетни средства по отбрани
телно-мобилизационната подготовка;
16. организира денонощното дежурство за
оповестяване на служителите при различна
степен на готовност, при кризи от военен и
невоенен характер и при бедствия, аварии и
катастрофи.
Раздел VІ
Финансов контрольор
Чл. 16. (1) Финансовият контрольор е
пряко подчинен 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 финан
совата дейност на министерството.
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(3) Редът и начинът за извършване на пред
варителен контрол от финансовия контрольор
се определят с вътрешни актове в съответствие
с указанията на министъра.
Раздел VIІ
Обща администрация
Чл. 17. Общата администрация е органи
зирана в 5 дирекции:
1. дирекция „Административно обслужване
и стопански дейности“;
2. дирекция „Връзки с обществеността и
комуникации“;
3. дирекция „Бюджет и финансово-счето
водни дейности“;
4. дирекция „Управление на собствеността“;
5. дирекция „Човешки ресурси“.
Чл. 18. Дирекция „Административно об
служване и стопански дейности“:
1. организира цялостната дейност на прием
ната на министерството по административното
обслужване на физическите и юридическите
лица на принципа „едно гише“;
2. осъществява посредством автоматизира
на информационна система деловодна дейност,
архивиране и съхраняване на документацията
на министерството, изготвя заверени копия
на документи, съхранявани в архива, органи
зира експертиза за ценността на документите,
тяхната обработка и предаване в Централния
държавен архив;
3. систематизира и съхранява документите
от текущия архив и осигурява информация
за получената и изпратената кореспонденция;
4. организира информирането на дирекци
ите относно актовете на Министерския съвет,
отнасящи се до дейността на министерството
и на второстепенните разпоредители с бю
джетни кредити към министъра;
5. отговаря за поддръжката на моторните
превозни средства, стопанисвани от министер
ството, както и за транспортното обслужване
на служители на министерството;
6. организира пропускателния режим и
охраната в сградата на министерството;
7. организира и осъществява снабдяването
на администрацията със стоки и материали,
инвентар и организационна техника и осигу
рява изправността на машините и съоръже
нията, както и почистването на сградата на
министерството.
Чл. 19. Дирекция „Връзки с обществеността
и комуникации“:
1. предоставя на средствата за масово
осведомяване информация за дейността на
министерството и за публичните изяви на
министъра, за които се предвижда медийно
отразяване;
2. организира пресконференциите и ин
тервютата на министъра и на заместникминистрите;
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3. ежедневно подготвя преглед на централ
ния печат и печатен бюлетин за министъра, за
заместник-министрите и за главния секретар;
4. подготвя проекти на съобщени я до
средствата за масово осведомяване към всеки
внесен от министъра законопроект или под
законов акт в Министерския съвет;
5. изготвя проекти на програми и органи
зира пребиваването на чуждестранни деле
гации и гости;
6. организира протоколни срещи на ми
нистъра, заместник-министрите, началника на
политическия кабинет и на главния секретар;
7. поддържа информацията, необходима
за ос ъщес т вя ва не т о на меж д у народ н и т е
контакти;
8. координира програмата на министъра,
заместник-министрите, главния секретар и
на други служители на министерството при
официални и работни посещения в чужбина.
Чл. 20. Дирекция „Бюджет и финансовосчетоводни дейности“:
1. създава система за набиране и анализ
на информация по предварително утвърдени
параметри от всички звена на министерството
и от второстепенните разпоредители с бю
джетни кредити;
2. участва съвместно със специализираната
администрация по ресори в подготовката на
стратегии и програми за политиката на пра
вителството в сферата на културата;
3. разработва проект на бюджет и 3-годишна
бюджетна прогноза по Единната бюджетна
класификация и по програми;
4. изготвя месечното разпределение на
бюджета по икономически елементи на Един
ната бюджетна класификация и предлага за
утвърждаване от министъра разпределението
на бюджетните кредити по второстепенни
разпоредители, подготвя предложени я за
промени по бюджета и ги отразява;
5. организира и контролира изпълнението
на бюджета на администрацията на министер
ството и на второстепенните разпоредители,
залага месечни лимити и одобрява плащания
чрез системата „СЕБРА“;
6. изготвя периодичните и годишните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондовете на
министерството, консолидирани финансови
отчети и периодични и годишни отчети в
програмен формат;
7. разпределя и предлага за утвърждаване
числеността на държавните културни инсти
тути – второстепенни разпоредители с бю
джетни кредити към министъра на културата,
с изключение на тези, прилагащи системата
на делегирани бюджети;
8. отговаря за цялостното финансово-сче
товодно обслужване на дейността на админи
страцията на министерството в съответствие
с изискванията на Закона за счетоводството,
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Сметкоплана на бюджетните предприятия и
приложимите счетоводни стандарти и доку
менти в тази област;
9. участва в разработването на проекти
на нормативни актове и програми, свързани
с финансирането на културата; подпомага
разработването и съгласува финансовите обо
сновки към проекти на нормативни актове;
10. отговаря за съхраняването и ползването
на счетоводния архив;
11. издава удостоверения за осигурителен
доход и подготвя документи за пенсиониране;
12. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
13. изготвя месечните ведомости за запла
ти на администрацията на министерството
и извършва плащанията в министерството;
14. организира отчитане на финансирането
от Структурните фондове на Европейския съюз
и други международни програми и проекти
в областта на културата;
15. участва в комисии за провеждане на
конкурсни процедури по Кодекса на труда и
в други експертни комисии;
16. анализира годишните счетоводни от
чети, участва в комисии за приемане на го
дишните счетоводни отчети, разпределянето
на печалбата, даването на тантиеми за упра
вителните органи за съответната финансова
година на едноличните търговски дружества,
в които министърът упражнява правата на
едноличния собственик на капитала.
Чл. 21. Дирекция „Управление на собстве
ността“:
1. проучва необходимостта от ново строи
телство, реконструкции, основни ремонти, дос
тавки на машини и съоръжения, обзавеждане
и оборудване за нуждите на министерството;
2. изготвя техническите задания за възла
гане на проектиране и строителство на нови
обекти и реконструкция на съществуващите
обекти относно процедурите по Закона за
обществените поръчки;
3. организира и провежда експертни тех
нически съвети за приемане на изготвените
проекти за строителство и ремонти;
4. изработва, обобщава и предлага за одо
бряване и извършване на промени в поименни
списъци за придобиване на дълготрайни мате
риални активи (проектиране, ново строител
ство, основни ремонти, извънобектови машини
и съоръжения, обзавеждане и оборудване) и
отчита усвоените средства на капиталовите
разходи в системата на министерството в
програмния продукт „Инвеститор“;
5. организира и участва в приемателни
комисии за построените или реконструира
ните обекти;
6. осигурява поддържането на сградния
фонд, инсталациите и съоръженията, вклю
чително противопожарната безопасност;
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7. участва в подготовката на противопо
жарните планове;
8. осиг у рява разрешени я за пускане в
експлоатация и ползване на обектите на ми
нистерството;
9. организира и участва в комисии за уста
новяване на щетите при природни бедствия на
обекти – държавна собственост, предоставени
на министерството и на държавните културни
институти;
10. анализира и документира собствеността,
предоставена на министерството и на дър
жавните културни институти;
11. документира собствеността, предос
тавена на държавните културни институти,
ана лизира и док у ментира собственост та,
предоставена на министерството, и предлага
предприемането на действия по законосъо
бразното и ефективното управление;
12. организира провеждането на проце
дури за отдаване под наем на недвижими
имоти – държавна собственост;
13. организира и контролира управлението
на недвижимите имоти, върху които са пре
доставени права на министерството;
14. организира фактическото приемане на
предоставените за управление имоти;
15. участва при възлагането на кадастрал
ното заснемане и оценяване на имотите, пре
доставени за управление на министерството;
16. организира премахването на негодните
за ползване имоти;
17. поддържа регистър на имотите на ми
нистерството и на второстепенните разпоре
дители с бюджетни кредити към министъра;
18. подготвя и извършва фактическото пре
даване на имоти с отпаднала необходимост
за министерството;
19. отговаря за правилното използване,
стопанисване и управление на недвижима
та – публична и частна, държавна собственост,
предоставена на министерството, и на ведом
ствения жилищен фонд на министерството.
Чл. 22. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. организира дейността по набирането на
кадри, организира и участва в провеждането на
конкурсни процедури по Закона за държавния
служител и Кодекса на труда;
2. изготвя всички актове, свързани с въз
никването, изменянето и прекратяването на
служебните и трудовите правоотношения,
съставя, води и съхранява служебните и тру
довите досиета на служителите;
3. организира и координира дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики на служи
телите;
4. изготвя и актуализира длъжностни и по
именни разписания на длъжностите и справки
за движението на кадрите в министерството;
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5. актуализира в съответствие с изисквани
ята на нормативните актове индивидуалните
основни работни заплати в министерството,
както и заплатите на ръководителите на ор
ганизациите от системата на министерството
и левовите основни месечни работни заплати
на персонала на българските културни инсти
тути в чужбина;
6. организира дейностите по обучението
и повишаването на квалификацията и по
оценка на изпълнението на длъжността на
служителите;
7. консултира ръководителите и служите
лите в министерството по въпроси, свързани
с управлението на човешките ресурси;
8. изготвя и съхранява договори по извън
трудови правоотношения;
9. контролира спазването на нормите за
безопасни и здравословни условия на труд.
Раздел VIIІ
Специализирана администрация
Чл. 23. Специализираната администрация
е организирана в една главна дирекция и 6
дирекции:
1. Главна дирекция „Инспекторат за опаз
ване на културното наследство“;
2. дирекция „Нематериално културно на
следство“;
3. дирекция „Търговски дружества, норма
тивно регулиране на системата на културата
и обществени поръчки“;
4. дирекция „Международна дейност, ев
ропейски програми и проекти“;
5. дирекция „Културно наследство, музеи
и изобразителни изкуства“;
6. дирекция „Съвременно изкуство и худо
жествено образование“;
7. дирекция „Авторско право и сродните
му права“.
Чл. 24. (1) Главна дирекция „Инспекторат
за опазване на културното наследство“:
1. контролира спазването на изискванията
на Закона за културното наследство от физи
ческите и юридическите лица при условията
и по реда на действащото законодателство;
2. осъществява предварителен, текущ и
последващ контрол за спазване изисквани
ята на Закона за културното наследство и
на издадените въз основа на него актове,
свързани със:
а) извършване на теренни и подводни ар
хеологически проучвания;
б) прилагане и изпълнение на изисква
нията и мерките по териториалноустройствена
защита на недвижимите културни ценности;
в) опазване на движимите и недвижимите
културни ценности в музеите;
г) извършване на консервация и реставра
ция на движимите и недвижимите културни
ценности;
д) изпълнение на сключените концесионни
договори;
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е) опазване на книжовни и литературни
културни ценности, съхранявани в библио
течните колекции – български, славянски,
ориенталски и други чуждоезикови ръкописи,
архивни документи, редки, ценни и старопе
чатни издания;
ж) извършване на възмездни прехвърли
телни сделки с движими културни ценности,
износ и временен износ на движими културни
ценности;
з) възпроизвеждане и разпространение на
културни ценности;
3. организира процедури по съгласуване и
издаване на разрешения, за които компетентен
орган е министърът на културата;
4. води следните регистри по Закона за кул
турното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на специалните технически
средства за извършване на теренни проуч
вания;
б) регистър на нумизматичните дружества,
които могат да извършват идентификация
и регистрация на монети и монетовидни
предмети;
в) регистър на разрешенията за износ и
временен износ на движими културни ценности
от митническата територия на Общността и
на сертификатите за износ по чл. 128, ал. 3
от Закона за културното наследство от тери
торията на Република България към други
държави – членки на Европейския съюз, и
на отказите за издаването им;
г) регистър на лицата, извършващи търгов
ска дейност с културни ценности по чл. 115
от Закона за културното наследство;
5. координира, организира и контролира
дейността по връщането на незаконно изнесени
културни ценности – национално богатство;
6. контролира спазването на нормативните
актове по комплектуването, съхраняването,
отчетността, консервацията, реставрацията
и представянето на дви ж имото култ у рно
наследство;
7. извършва проверки на място или по
документи и прилага предвидените в Закона
за културното наследство принудителни ад
министративни мерки;
8. съставя актове за установяване на из
вършени административни нарушения;
9. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването и представянето
на културните ценности, музейното дело и
изобразителните изкуства;
10. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания;
11. дава указания за укрепителни, консер
вационно-реставрационни и ремонтни работи
при наличие на обстоятелства, застрашаващи
недвижима културна ценност от увреждане
или разрушаване;
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12. участва в комисиите по чл. 73 от Закона
за културното наследство;
13. участва в комисиите за приемане на
обекти по чл. 83 от Закона за културното на
следство, държавните приемателни комисии
по Закона за устройство на територията и
приемателни комисии, когато възложител е
министърът на културата;
14. организира дейност та по издаване
на разрешения на музеите – второстепенни
разпореди тели с бюд жет ни к реди т и к ъм
министъра на културата, при извършване
на правни сделки с културни ценности от
обменния им фонд;
15. подпомага министъра на културата при
издаване на разрешения за извършване на
дейности по консервация и реставрация на
движими културни ценности – национално
богатство;
16. подготвя становища и организира про
цедурите по съгласуване при бракуване на
движими културни ценности от фондовете
на националните, регионалните и общински
те музеи и участва със свой представител в
комисиите по ликвидация;
17. уведомява министъра в случаите, когато
държавата има право да придобие като пър
ви купувач чрез възмездни прехвърлителни
сделки движими културни ценности, иденти
фицирани и регистрирани съгласно Закона за
културното наследство.
(2) Главна дирекция „Инспекторат за опаз
ване на културното наследство“ е структури
рана в централно управление и в регионални
инспекторати по опазване на култ у рното
наследство.
(3) Регионалните инспекторати се създа
ват във всеки от районите за планиране по
смисъла на Закона за регионалното развитие.
(4) Правомощията на инспекторите в ре
гионалните звена се осъществяват в района
за планиране по ал. 3.
(5) Материалните и организационно-тех
ническите условия за дейността на инспек
торите по ал. 3 се осигуряват от областните
управители на територията на района по ал. 3.
Чл. 25. (1) Дирекция „Нематериално кул
турно наследство“:
1. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите за
провеждане на държавната културна политика
в сферата на читалищното дело, библиотеките
и българската книжнина;
2. води и поддържа:
а) публичен регистър на обществените
библиотеки;
б) регистър на обществените библиотеки и
Единна база данни за тяхната дейност;
в) регистъра по Закона за народните чи
талища;
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3. събира, анализира, обобщава и предос
тавя информация, свързана с библиотечната
дейност, книгоиздаването и книгоразпро
странението;
4. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с читалищата, библиотеките
и нематериалното наследство;
5. оказва методическа и експертна помощ
на библиотеките;
6. предлага тематиката и организира под
готовката на сесии на експертните комисии за
държавно финансиране на творчески проекти
в областта на книгоиздаването и библиотеч
ното дело;
7. подпомага дирекция „Човешки ресурси“
при провеждането на конкурси за заемане на
длъжности в дирекцията и на длъжността
„директор“ на библиотеки, които са второ
степенни разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
8. предлага стандарти за издръжка и про
екти на бюджет на делегираните от държавата
дейности, финансирани чрез общинск ите
бюджети, за библиотеки и читалища;
9. прави предложения и подготвя стано
вища относно дигитализация на културното
наследство, съхранявано в библиотеките;
10. организира и координира дейността
на Националния съвет по библиотечно дело;
11. обработва постъпилите декларации по
чл. 7, ал. 3 от Закона за задължителното де
позиране на печатни и други произведения и
предоставя информацията от тях за публикува
не на интернет страницата на министерството;
12. организира и подкрепя прояви за попу
ляризиране на българската книга и четенето
чрез кръгли маси, дискусии, международни
книжни изложения и др.;
13. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа и участва в подготовката
на конкурсите за държавно подпомагане на
проекти в областта на българската книжовна
култура и библиотечното дело;
14. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 6;
15. прави предложения за участието на
министерството в международни прояви в
сферата на книгата, библиотеките и немате
риалното наследство;
16. осъществява системно наблюдение,
периодични проучвания и анализ на текущия
литературен и книжовен живот, като събира
и обработва необходимата информация;
17. координира дейността по изпълнение
на национални и международни проекти за
модернизиране дейността на библиотеките и
включването им в глобалната информационна
мрежа;
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18. подпомага библиотеките при внедряване
на нови информационни и комуникационни
технологии в териториалните библиотечни
мрежи;
19. разработва приоритети и програми,
свързани с дейности на читалищата, с люби
телското творчество, с културната интеграция
на етническите общности и с децентрализа
цията на регионалната културна политика;
20. координира изпълнението на политиката
на министерството по отношение на читали
щата, любителското творчество и културната
интеграция на етническите общности;
21. оказва методическа помощ при прила
гането на нормативните актове: в организа
циите от системата на културата, свързани с
регионалната политика, читалищата, любител
ското творчество; на специализираните звена
в областните и общинските администрации
по проблемите на регионалната културна
политика;
22. осъществява процедура и поддържа
системата „Живи човешки съкровища – Бъл
гария“ на регионално и национално ниво;
23. организира и координира провежда
нето на национални и регионални прояви
в областта на нематериалното културно на
следство – събори, прегледи и фестивали на
любителското творчество;
24. координира и подпомага дейността на
Националния съвет по читалищно дело и на
Националния съвет за нематериално културно
наследство.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 26. Дирекция „Търговски дружества,
нормативно регулиране на системата на кул
турата и обществени поръчки“:
1. разработва самостоятелно или участва
съвместно с други звена в изготвянето на
проекти на закони и подзаконови нормативни
актове, регулиращи дейностите в областта на
културата, както и във всички случаи, когато
министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането
на законовите и подзаконовите нормативни
актове;
3. прави предложения за промени в нор
мативни актове, засягащи дейността на ми
нистерството, които произтичат от изменения
или от отменяне на закони или подзаконови
нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобраз
ността на проекти на нормативни актове и
решения на Министерския съвет, представени
за съгласуване в министерството от други
ведомства, и по внесените за разглеждане от
Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността
на проектите на административни актове на
министъра;
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6. подготвя и изпраща материалите за за
седания на Министерския съвет, разработени
в министерството;
7. оказва правна помощ и съдействие на
държавните културни институти за решаването
на правни проблеми, свързани с дейността им;
8. дава становища за законосъобразност
та на проекти на договори, сключвани от
министерството или предложени от други
организации;
9. участва в комисии за провеждане на
конкурсни процедури по Закона за държав
ния служител, за провеждане на конкурси
по Кодекса на труда и в експертни комисии
за определяне размера на финансиране на
творчески проекти в различните области на
изкуствата;
10. изразява становища относно законосъ
образността на актовете, свързани с възник
ване, изменяне и прекратяване на служебни
и трудови правоотношения на служители в
министерството;
11. осъществява процесуалното предста
вителство и правна защита на министъра
и на министерството пред всички съдебни
инстанции по дела;
12. осъществява процесуално представи
телство в административнонаказ ателни про
изводства по Закона за културното наследство
и Закона за авторското право и сродните му
права;
13. осъществява правно обслужване на ми
нистерството в областта на трудовоправните
и служебните правоотношения;
14. планира, организира и координира
всички дейности във връзка с подготовката
и провеждането на процедури по възлагане
на обществени поръчки;
15. подготвя документацията и участва в
провеждането на процедурите по Закона за
обществените поръчки;
16. осигурява изпращането в нормативно
установените срокове на информацията, свър
зана с обществените поръчки;
17. изготвя договорите по реда на Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му, както
и гражданските договори, по които минис
терството е страна;
18. поддържа регистъра на обществените
поръчки в министерството;
19. участва в разработването на вътреш
ните правила на министерството по Закона
за обществените поръчки;
20. изготвя система за контрол на догово
рите по т. 16;
21. организира дейността по образуване,
преобразуване, прекратяване и възлагане
на управлението и контрола на търговските
дружества с държавно участие от отрасловата
компетентност на министерството;
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22. разглежда заявленията за предоставя
не на достъп до обществена информация по
Закона за достъп до обществена информация
и изготвя проекти на решения за предоста
вяне на достъп или отказ за предоставяне на
достъп, извършва справки и съставя отчети
по този закон.
Чл. 27. Дирекция „Международна дейност,
европейски програми и проекти“:
1. изпълнява функциите на координационно
звено по усвояване на средства от структур
ните фондове на Европейския съюз или от
други международни финансови институции
и донори по проекти в областта на културата,
изкуствата и културното наследство;
2. участва в разработването на между
народни проекти и програми в областта на
к ул т у рата, финанси рани от Европейск и я
съюз или от други международни финансови
институции и донори;
3. изготвя предварителни оценки на под
готвените проекти за кандидатстване пред
Структурните фондове на Европейския съюз
или по други програми в областта на кул
турата, изкуствата и културното наследство;
4. идентифицира, разработва, участва в
разработването, изпълнението и контрола
на проекти в областта на културата, нацио
налните планове за развитие и оперативните
програми на Република България;
5. организира и осъществява мониторинг
по проекти, финансирани от Структурните
фондове на Европейския съюз, в областта на
културата, изкуствата и културното наследство;
6. осъществява цялостната координация
и мониторинг на изпълнението на междуна
родните програми и проекти;
7. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
оценка на изпълняваните от министерството
програми и проекти;
8. докладва за напредъка на проектите пред
институциите, отговорни за наблюдението и
контрола по усвояването на средства от фон
дове на Европейския съюз и международните
финансови институции;
9. участва в разработването и съгласуване
то на проекти на финансови меморандуми и
други споразумения по програми и проекти
в областта на културата;
10. организира и координира международ
ната дейност на министерството в областта на
културата, свързана с международни конвен
ции и двустранни договори, осъществява орга
низацията и контрола за тяхното изпълнение;
изготвя проекти на международни договори в
областта на културата и прави предложения
за сключване, присъединяване, ратифициране
или изменение на международни договори в
областта на културата;
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11. координира цялостната дейност на ми
нистерството по: въпросите на Европейския
съюз във връзка с прилагането на европейско
то законодателство; участието на Република
България в процеса на приемане на решения
в Европейския съюз; изготвя националните
позиции по въпросите на културата и участието
в работните органи на Съвета на Европей
ския съюз и Европейската комисия; изготвя
докладите до Европейската комисия съгласно
изискванията на европейското законодател
ство; прилага процедурите относно допуснати
нарушения в транспонирането и прилагането
на законодателството на Европейския съюз;
12. осъществява оперативен контакт с
чужди посолства в Република България и
с правителствени институции в чужбина и
организира международните срещи и пъту
ванията в чужбина;
13. координира сътрудничеството между
Република България и Европейския съюз,
Съвета на Европа, ЮНЕСКО, А генцията
за франкофония, Съвета на министрите на
културата от Югоизточна Европа и други
правителствени и неправителствени органи
зации в областта на културата;
14. организира работата на междуведом
ствената работна група „Политика в областта
на културата и аудиовизията“ в рамките на
координационния механизъм по европейските
въпроси;
15. организира провеждането на преговори
за осигуряване на средства от чуждестранни
правителствени и неправителствени органи
зации за проекти в областта на културата;
16. координира и провежда изпълнението
на политиката на министерството в областта
на аудиовизията и медиите;
17. организира участието на министерството
в национални семинари и срещи в областта
на културата, провеждани от Европейския
съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенци
ята за франкофония и други правителствени
и неправителствени организации в областта
на културата;
18. организира културни инициативи и
проекти в чужбина съвместно със специ
ализираните дирекции на министерството в
съответните области на културата;
19. участва в изготвянето на проекти на
нормативни актове; събира и предоставя ин
формация за европейския и световния опит
в областта на управлението на културата и
за меж дународни и регионални култу рни
дейности;
20. координира дейността на българските
културни институти в чужбина;
21. наблюдава изпълнението на концеп
циите, с които директорите на държавните
културни институти в чужбина са спечелили
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конкурси за заемане на длъжността, инфор
мира министъра и прави предложения въз
основа на направените констатации.
Чл. 28. (1) Дирекция „Културно наследство,
музеи и изобразителни изкуства“:
1. подпомага министъра при определянето
на стратегията, приоритетите и механизмите
за провеждане на държавната културна по
литика в сферата на културното наследство,
музеите и изобразителните изкуства;
2. подпомага министъра при осъществява
не на предвидените в Закона за културното
наследство и в други нормативни актове
ръководни, регистрационни, разрешителни
и съгласувателни функции;
3. предлага приоритетите за дигитализа
ция на движимото и недвижимото културно
наследство;
4. води следните регистри по Закона за кул
турното наследство и организира процедурите
по издаване на необходимите разрешения и
удостоверения:
а) регистър на музеите;
б) регистър на лицата по чл. 96, ал. 3 от
Закона за културното наследство, които могат
да участват в комисия за идентификация на
културни ценности;
в) регистър на движимите културни цен
ности и база данни за тях;
г) публичен регистър на лицата, които имат
право да извършват дейности по консервация
и реставрация на културни ценности;
д) регистър на разрешенията за теренни
археологически проучвания;
5. събира, анализира, обобщава и пре
доставя информация, свързана с опазването
на културното наследство, музейното дело и
изобразителните изкуства;
6. участва в разработването на нормативни
актове, свързани с опазването на културното
наследство и представянето на културните
ценности, с музейното дело и изобразител
ните изкуства;
7. анализира нормативната уредба в об
ластта на културното наследство и прави
мотивирани предложения за актуализирането
є или за приемането на нови актове;
8. оказва методическа и експертна помощ
на музеите и галериите, общините, на физи
чески и юридически лица;
9. организира национални представителни
изложби в страната и в чужбина с движими
културни ценности от фондовете на музеите;
10. подпомага и координира изложбената
дейност на българските музеи и галерии в
чужбина и на чуждестранните музеи и га
лерии у нас;
11. предлага тематиката и организира под
готовката на сесии на експертните комисии за
държавно финансиране на творчески проекти
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в областта на музейното дело и изобразител
ните изкуства и подготвя специализираната
част на договорите;
12. координира и съдейства за провеждане
на национални и международни научни и кул
турни прояви по проблемите на движимото
и недвижимото културно наследство, музеите
и изобразителните изкуства;
13. подпомага международното сътрудни
чество в областта на опазването и предста
вянето на културното наследство, музейното
дело и изобразителните изкуства;
14. подпомага повишаването на професи
оналната квалификация на специалистите в
областта на музейното дело, консервацията
и реставрацията на културното наследство;
15. подготвя становища за съгласуване
на заданията за музейни сгради, тематикоекспозиционните документи и проектите за
художествено-пространствено оформление
на музеите;
16. дава становища за: създаване, преобра
зуване и закриване на музеите и галериите;
придобиване и отнемане статут на държавен
културен институт с национално значение на
музей; предоставяне на статут „регионален“ на
общински музеи; размера на допълнителните
средства, осигурявани целево за регионалните
музеи от републиканския бюджет; проектобю
джетите на музеите и галериите в системата
на министерството; правилници на музеите
и галериите по смисъла на Закона за култур
ното наследство; предоставянето за ползване
на движими културни ценности – държавна
собственост;
17. организира и координира работата на
Съвета за визуални изкуства;
18. участва със свой представител в Съвета
за теренни проучвания и координира дейността
по издаване от министъра на разрешения за
теренни археологически проучвания;
19. организира и координира работата на
Музейния съвет и изготвя становищата, про
изтичащи от решенията на съвета;
20. организира и координира провеждането
на националните срещи с музеите;
21. осъществява координация с Национал
ния институт за недвижимо културно наслед
ство и с Центъра за подводна археология;
22. подпомага дирекция „Човешки ресурси“
при провеждането на конкурси за заемане
на длъжности в дирекцията и на длъжност
„директор“ на музеи и галерии, които са
второстепенни разпоредители с бюджетни
кредити към министъра, и участва със свой
представител в комисиите за избор на дирек
тор на музеите и галериите;
23. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа и участва в подготовка
та на конкурсите за държавно подпомагане
на проекти в областта на музейното дело и
изобразителните изкуства, предлага стандарти
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за издръжка и проекти на бюджет на делеги
раните от държавата дейности, финансирани
чрез общинските бюджети, за музеи и галерии;
24. организира и координира работата
на Специализирания експертен съвет към
министъра във връзка с предоставянето на
статут на национално богатство на движими
културни ценности и отговаря за дейностите
по издаването на паспортите за тези културни
ценности;
25. подпомага дейността по регистриране и
опазване на културните ценности, които са от
значение за Българската православна църква
и другите регистрирани вероизповедания, в
съответствие с разпоредбите на Закона за
културното наследство;
26. дава становище и изготвя актовете на
министъра при съгласуване на правила за уп
равляваните от Светия синод на Българската
православна църква и другите регистрирани
вероизповедания културни ценности в съот
ветствие с режимите за тяхното опазване;
27. подпомага министъра при координи
рането и организацията по опазването на
културното наследство, свързано с българ
ската история и култура, извън територията
на Република България;
28. дава становища и участва в съгласува
нето на проекти за споразумения и програми
в областта на културното наследство;
29. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет за издава
не на разрешения за изработване на копия и
реплики на културни ценности с категории
световно и национално значение или нацио
нално богатство и дава становища за издаване
или отказ на разрешения за изработване на
копия и реплики на културни ценности – на
ционално богатство или с национално и све
товно значение;
30. координира и подпомага дейността и
подготвя актовете на министъра при декла
риране, предоставяне на статут и определя
не на режими за опазване на недвижимите
културни ценности, както и процедурата за
включване на недвижими културни ценности
в Индикативната листа на Република Бълга
рия и за вписване на недвижими културни
ценности в Списъка на световното културно
и природно наследство;
31. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет по опазване
на недвижимите културни ценности;
32. уведомява общинските администра
ции и съответния регионален инспекторат
по опазване на културното наследство и по
компетентност – Центъра за подводна архе
ология, за издадените актове на министъра
във връзка с деклариране и предоставяне на
статут или отписване от регистъра на недви
жимите културни ценности;
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33. съдейства при провеж дане на про
цедурите по възлагането и приемането на
задания и планове за опазване и управление
на недвижими културни ценности в случаите,
когато се възлагат от министъра;
34. координира дейностите и организира
назначаването на междуведомствени комисии
за изготвяне на предложения на режими за
опазването на недвижимите културни цен
ности;
35. организира и координира работата на
Специализирания експертен съвет за изоб
разителни изкуства и изготвя становищата
за изграж дане, поставяне, преместване и
премахване на паметници и монументалнодекоративни елементи, когато не са разполо
жени в защитени територии за опазване на
културното наследство;
36. подгот вя становищата, свързани с
концесии за търсене, проучване и добив на
подземни богатства;
37. организира, координира и участва в
анализа, определянето на критериите, пред
ложенията и подготовката на годишните и
средносрочните бюджетни прогнози за теренни
археологически проучвания, набирането на
заявки и подбора на обектите при разпреде
лението на годишната субсидия за извърш
ване на теренни археологически проучвания,
осигурени чрез бюджета на Министерството
на културата;
38. проверява наличието на необходимите
документи и координира процедурата по изда
ване от министъра на разрешения за извърш
ване на теренни археологически проучвания;
39. администрира от страна на Минис
терството на културата Автоматизираната
информационна система „Археологическа
карта на България“;
40. организира процедурата по отпускане
на целева подкрепа в областта на музейното
дело и изобразителните изкуства;
41. организира, координира и участва в
разпределянето на държавната субсидия за
целева финансова подкрепа за обекти, за
извършване на специализирани консерваци
онно-реставрационни дейности и за други
дейности в областта на проучването и опаз
ването на недвижимите културни ценности,
финансирани от бюджета на Министерството
на културата;
42. предлага специализираната част към
договорите за финансиране на проектите по
т. 40 и 41;
43. подпомага по компетенции подготовката
на техническата документация за концеси
ониране на обекти – недвижими културни
ценности – държавна собственост;
44. дава становища и при необходимост
определя условията при създаването, разпрос
транението и използването на изображение
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на културна ценност или на елементи от нея
във фотографско, компютърно, видео- и друго
изображение.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 29. (1) Дирекция „Съвременно изкуство
и художествено образование“:
1. подпомага министъра при провеждането
на политиката в сферата на сценичните изку
ства, училищата по културата и по изкуствата
и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за
държавно подпомагане на проекти в сферата
на сценичните изкуства и подготвя договорите
за финансиране на проектите;
3. дава експертни становища и участва в
разработването на критерии за оценка на про
екти, кандидатстващи за финансова подкрепа;
4. разработва програми за развитието на
структурата, финансирането и функционира
нето на националната театрална мрежа;
5. анализира дейността на държавните
културни институти в областта на сценич
ните изкуства, прави предложения за опти
мизиране на тяхната работа, извършва текущ
мониторинг и годишна комплексна оценка на
дейностите им;
6. наблюдава и анализира художественото
състояние на българските културни органи
зации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на органи
зациите, осъществяващи културна дейност в
сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата
на сценичните изкуства, инициирани от ми
нистерството;
9. организира работата на експертните
съвети към министъра по проблемите на
изкуствата;
10. координира културни инициативи и
програми в сферата на сценичните изкуства;
11. наблюдава изпълнението на концеп
циите, с които директорите на държавните
културни институти в областта на сценичните
изкуства са спечелили конкурси за заемане
на длъжността, информира министъра и пра
ви предложения въз основа на направените
констатации;
12. подпомага дирекция „Човешки ресурси“
при провеждането на конкурси за заемане на
длъжността „директор“ на държавните кул
турни институти в областта на сценичните
изкуства и разработва проектите на длъж
ностни характеристики;
13. анализира нормативната уредба и участ
ва в разработването на нормативни актове в
сферата на сценичните изкуства, училищата по
културата и по изкуствата и младите таланти;

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

14. оказва съдействие при изготвянето на
бюджета за дейностите в областта на сценич
ните изкуства и на училищата по изкуствата
и културата;
15. наблюдава изпълнението на клаузите
в договорите за смесено финансиране на
държавните културни институти в областта
на сценичните изкуства, подписани между
министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в
използването на държавната материална база,
предоставена на държавните културни инсти
тути в областта на театъра, музиката и танца;
17. съвместно със специализираните адми
нистрации по ресори подготвя Общия култу
рен календар по приоритетите на отделните
направления в сферата на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с
прилагането на Закона за меценатството и
чл. 14, ал. 4 от Закона за закрила и развитие
на културата, води и поддържа:
а) регистрите на меценатите и организа
циите за подпомагане на културата;
б) Информационния регистър на култур
ните организации и институти;
19. разработва и представя за утвърждаване
учебни планове, учебни програми, държавния
план-прием, национални изпитни програми
за професионална квалификация, програми
и теми за приемни изпити в училищата по
изкуствата и в училищата по културата;
20. заверява дипломи и свидетелства за
завършено средно и висше образование и за
квалификация в областта на изкуствата и
културата, както и други документи, издадени
от министерството и от училищата по изку
ствата и училищата по културата в страната;
21. съдейства на училищата по изкуствата
и на училищата по културата при разработ
ването на образователни проекти и учебни
програми, както и при организирането на
изложби, концерти, конкурси и други твор
чески изяви на учениците;
22. организира и осигурява дейностите по
отпечатване на документи за завършен клас,
етап и степен на образование в училищата
по изкуствата и в училищата по културата;
23. поддържа електронна информационна
система за училищата по изкуствата и учи
лищата по културата;
24. участва в разработването и реализацията
на мерки за закрила на деца с изявени дарби
в областта на изкуствата и води дневник за
предоставената закрила;
25. осъществява координацията с Изпълни
телна агенция „Национален филмов център“.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
Чл. 30. (1) Дирекция „Авторско право и
сродните му права“:
1. организира образуването и провеждането
на административнонаказ ателните производ
ства и преписки за административни наруше
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ния по Закона за авторското право и сродните
му права и по Закона за административното
регулиране на производството и търговията с
оптични дискове, матрици и други носители,
съдържащи обекти на авторското право и
сродните му права;
2. организира изготвяне на експертни
заключения по експертизи, назначавани от
органите на досъдебното производство и съда;
3. изпълнява функциите на секретариат
на Съвета за защита на интелектуалната
собственост;
4. осигурява упражняването от страна на
държавата на авторските права на починали
автори, които нямат наследници;
5. води и поддържа регистрите по Закона
за авторското право и сродните му права и
по Закона за административното регулиране
на производството и търговията с оптични
дискове, матрици и други носители, съдържа
щи обекти на авторското право и сродните
му права, и изготвя необходимите документи
въз основа на регистрацията;
6. участва в разработването на проекти на
нормативни актове в областта на авторското
право и сродните му права и подготвя ста
новища по постъпили в министерството за
съгласуване проекти на такива актове;
7. подготвя анализи във връзка с цялостното
прилагане на законодателството в областта
на авторското право и сродните му права;
8. участва в съвместни действия с компе
тентните органи по прилагането и контрола на
нормативните актове, свързани със закрилата
на авторското право и сродните му права;
9. участва в дейността на Работна група
№ 34 „Закрила на интелектуалната и индус
триалната собственост“ към Съвета по евро
пейските въпроси към Министерския съвет;
10. участва в работни групи, създадени към
министъра и към други ведомства във връзка
с авторското право и сродните му права;
11. осъществява координация на дейността
по прилагането на инициативите на между
народни програми в областта на авторското
право и сродните му права;
12. води досие за членски внос в Световната
организация за интелектуална собственост;
13. участва с други органи и организации
във връзка с прилагането на Закона за адми
нистративното регулиране на производството
и търговията с оптични дискове, матрици и
други носители, съдържащи обекти на автор
ското право и сродните му права;
14. организира и осигурява техническото
поддържане на национална система за обмен
на информация в областта на авторското право
и сродните му права и на индустриалната соб
ственост в рамките на своята компетентност.
(2) Свързаните с международни прояви
дейности на дирекцията задължително се
съгласуват с министъра.
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Раздел ІХ
Организация на работата в министерството
Чл. 31. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи администра
тивните звена в министерството изготвят
становища, отчети, доклади, докладни запис
ки, анализи, програми, концепции, позиции,
информации, паметни бележки, проекти на
решения по конкретни въпроси, вътрешни
актове, проекти на нормативни актове и
други документи.
(2) Административните звена в министер
ството пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
Чл. 32. Съгласуваността и оперативността
по дейности, отнасящи се до две или повече
административни звена, се осигуряват чрез
спазването на следния ред на работа:
1. обща координация:
а) с резолюция на министъра, заместникминистър, главния секретар, началника на
кабинета, парламентарния секретар и ди
ректорите на дирекции върху документите
задължително се посочват водещото звено,
конкретните задачи за изпълнение, указанието
за съгласуване с други звена, изпълнителят
и срокът;
б) водещото звено, посочено на първо мяс
то като адресат или в резолюция, е основен
изпълнител по възложената задача и главен
координатор, който осъществява необходимата
съгласуваност между звената; другите звена
задължително изпращат на водещото звено
своето становище по въпроси от съвместна
компетентност;
в) ръководителят на административното
звено, изготвило и съгласувало съответния
документ, задължително го подписва или
парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили доку
менти с резолюция по въпроси, които не са
в рамките на техните функции, ги изпращат
на компетентното административно звено с
копие до лицето, поставило резолюция върху
съответния документ;
2. субординация:
а) ръководителите на административните
звена докладват на ресорния заместник-ми
нистър или на главния секретар въпросите от
своята компетентност, както и изпълнението
на възложените им задачи;
б) ръководителите на административни
звена или служители, които са пряко подчи
нени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, па
метни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
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б) административни звена, получили ин
формация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинте
ресуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от глав
ния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялос
тен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компе
тентност.
Чл. 33. (1) Входящите и създадените в
резултат от дейността на министерството
документи се регистрират в автоматизираната
информационна система.
(2) Изходящите документи се съставят в
толкова екземпляра, колкото са получате
лите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръ
ководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане на
подписа. Всички екземпляри съдържат ини
циалите на служителя, изготвил документа,
и на съответното структурно звено.
Чл. 34. Главният директор и директорите
на дирекции ръководят, организират, кон
тролират, планират, координират, отчитат и
носят отговорност за дейността и за изпълне
нието на задачите на съответната дирекция
в съответствие с определените с правилника
и възлаганите допълнително от министъра
функции.
Чл. 35. Вътрешните правила за работа в
министерството, документооборотът, пропус
кателният режим и други въпроси, засягащи
дейността на министерството, се утвърждават
от министъра по предложение на главния
секретар.
Чл. 36. За образцово изпълнение на слу
жебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
Чл. 37. (1) Работното време в министер
ството е с променливи граници от 7,30 до
18,30 ч. с период на задължително присъствие
от 10,00 до 16,00 ч., като вътрешният ред за
отработване и отчитане на 8-часовия работен
ден за служителите се определя със заповед
на министъра.
(2) Приемът на граждани и представители
на организации и изслушването на техните
устни предложения и сигнали се извършва
всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки
четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната
на министерството. Информация за това се
оповестява на интернет страницата, както и
на указателното табло в сградата на минис
терството.
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(3) Предложенията и сигналите – писмени
или устни, могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по ано
нимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извър
шени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до наруше
ния, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или за
явяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на второстепен
ни разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на културата могат да се правят
до техните ръководители. Преписи от тези
предложения могат да се изпращат и до ми
нистъра на културата.
(7) Сигнали за злоу потреби с власт и
корупция, за лошо управление на държавно
имущество или за други незаконосъобразни
или нецелесъобразни действия или бездействия
на административни органи или длъжностни
лица в съответните администрации, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до служители на Министерството
на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът
се отнася до ръководители на административ
ни структури към министъра на културата;
3. съответните ръководители на второсте
пенни разпоредители с бюджетни кредити към
министъра на културата, когато сигналът се
отнася до техни служители, или до министъра
на културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът
се отнася до министъра на културата като
административен орган; по преценка на по
дателя сигналът може да бъде подаден и чрез
министъра на културата.
Чл. 38. (1) Гражданите, които желаят да се
срещнат с министъра, подават писмена молба
до началника на кабинета, която се завежда
в деловодството на министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график
за срещите на министъра с граждани само за
приемното му време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
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Приложение
към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и звена на Министерството на културата – 147 щатни бройки
Политически кабинет
Инспекторат
Звено за вътрешен одит
Служител по сигурността на информацията
Финансови контрольори
Главен секретар
Обща администрация
в т. ч.:
Дирекция „Административно обслужване
и стопански дейности“
Дирекция „Връзки с обществеността и
комуникации“
Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни
дейности“
Дирекция „Управление на собствеността“
Дирекция „Човешки ресурси“
Специализирана администрация:
Главна дирекция „Инспекторат за опазване
на културното наследство“
в т. ч.:
Централно управление
Регионални инспекторати
Дирекция „Нематериално културно на
следство“
Дирекция „Търговски дружества, норма
тивно регулиране на системата
на културата и обществени поръчки“
Дирекция „Международна дейност, евро
пейски програми и проекти“
Дирекция „Културно наследство, музеи и
изобразителни изкуства“
Дирекция „Съвременно изкуство и худо
жествено образование“
Дирекция „Авторско право и сродните
му права“
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 177
ОТ 16 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Наредбата за
условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните
заведения – схема „Училищен плод“, приета с
Постановление № 91 на Министерския съвет
от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.; изм. и
доп., бр. 58 от 2010 г., бр. 70 и 102 от 2011 г.
и бр. 62 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 7, т. 1 думите „от III група и от
подготвителната група“ се заменят с „от I до
подготвителна група включително“.
§ 2. В чл. 8, ал. 7 се създава изречение
второ:
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„Те се предоставят на децата и учениците,
почистени и опаковани, във вид, готов за
консумация.“
§ 3. В чл. 10, т. 2 след думите „еднолични
търговци“ се поставя запетая и думите „и
юридически лица“ се заменят с „търговски
дружества и кооперации“.
§ 4. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2:
а) в т. 10 се създава изречение второ:
„когато част от децата или у чениците
отсъстват, доставените за съответния ден ко
личества плодове и зеленчуци се разпределят
между присъстващите в групата деца или в
класа ученици;“
б) точка 11 се изменя така:
„11. да осигуряват регулярни доставки на
плодове и зеленчуци в учебното заведение
съгласно изготвен график; при промяна на
дати на доставка в графика се уведомява
Държавен фонд „Земеделие“; графикът може
да включва доставка на ден на не повече от
един вид от продуктите по приложение № 1
и не повече от 10 доставки на месец;“.
2. В ал. 3 се създава т. 6:
„6. да доставят в учебните заведения ко
личества плодове и зеленчуци, които са дос
татъчни за осигуряване на порция на всяко
дете или ученик, съгласно приложение № 3.“
3. В ал. 4:
а) в т. 6 след думите „промяна на“ се добавя
„дата на доставка в“ и се създава изречение
второ:
„графикът може да включва доставка на
ден на не повече от един вид от продуктите
по приложение № 1 и не повече от 10 дос
тавки на месец;“
б) създава се т. 7:
„7. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител.“
4. В ал. 5:
а) точка 3 се отменя;
б) в т. 4 след думите „промяна на“ се
добавя „дата на доставка в“ и се създава
изречение второ:
„графикът може да включва доставка на
ден на не повече от един вид от продуктите
по приложение № 1 и не повече от 10 дос
тавки на месец;“
в) точка 6 се отменя;
г) създава се т. 7:
„7. удостоверение за открита банкова сметка
или извлечение/справка от банкова сметка с
печат и подпис на банков служител.“
5. В ал. 7 се създава изречение трето:
„Ако заявителят не отстрани нередностите
или непълнотите в този срок, заявлението не
се разглежда.“
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§ 5. В чл. 13, ал. 3 накрая се добавя „и кога
то не е отстранил констатираните нередности
и/или непълноти в срока по чл. 14, ал. 5“.
§ 6. В чл. 14 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „заявки за плащане“
се добавя „на хартиен и електронен носител“.
2. В ал. 3:
а) в т. 2 запетаята и думите „както и справка
от счетоводните записи“ се заличават;
б) в т. 4 думите „извадка от дневник за
покупки или друг документ“ и запетаята след
тях се заличават;
в) в т. 7 думите „на които са раздадени
плодове и зеленчуци“ се заменят с „които са
били записани в учебното заведение“;
г) точка 8 се изменя така:
„8. описание по образец, утвърден от из
пълнителния директор на Държавен фонд
„Земеделие“, на приложените съпътстващи
педагогически мерки за всяко учебно заве
дение, включено в схемата.“
§ 7. Приложение № 3 се изменя така:
„Приложение № 3
към чл. 8, ал. 7
Порции плодове и зеленчуци за едно дете или
ученик
№
по
ред

Плод/зеленчук

Минимално
тегло (кг) в
една порция

1.

Ябълки

0,125

2.

Круши

0,100

3.

Грозде

0,150

4.

Праскови

0,150

5.

Сливи

0,120

6.

Банани

0,150

7.

Портокали

0,150

8.

Мандарини

0,140

9.

Грейпфрут

0,150*

10. Киви

0,090

11. Череши

0,150

12. Домати

0,100

13. Краставици/корнишони

0,100*

14. Моркови
0,100*
* Може да се предлагат белени и нарязани в
съответствие с изискванията на Закона за хра
ните и нормативните актове по прилагането му.“

Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6496
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МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
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„Приложение № 4
към чл. 25, ал. 2
I. Големина на партидите и пробите семена
на зърнените култури от категориите по чл. 3

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 52 от 2006 г. за здравните изисквания към
овце и кози при придвижването или транспортирането им между Република България
и държавите – членки на Европейския съюз,
за определяне на здравния статус на обектите, от които произхождат, и допълнителните
гаранции за здравния статус на тези обекти
(обн., ДВ, бр. 52 от 2006 г.; изм., бр. 86 от
2006 г. и бр. 9 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 13, ал. 3 думите „регионална
ветеринарномедицинска служба“ се заменят
с „областна дирек ци я по безопасност на
храните“.
§ 2. В чл. 28 думата „генералният“ се за
меня с „изпълнителният“.
§ 3. Навсякъде в наредбата думите: „На
ционалната ветеринарномедицинска служба“
се заменят с „Българската агенция по без
опасност на храните“, „НВМС“ с „БАБХ“, а
„РВМС“ с „ОДБХ“.
§ 4. В раздел „Допълнителни разпоредби“
се правят следните изменения и допълнения:
1. В § 1, т. 12:
а) буква „к“ се изменя така:
„к) Гърция – номос“;
б) създава се буква „я“:
„я) Хърватия – жупания“.
2. В § 1б накрая се добавя „и Директива
2013/20/ЕС на Съвета от 13 май 2013 г. за
адаптиране на някои директиви в областта
на безопасността на храните, ветеринарната и
фитосанитарната политика поради присъеди
няването на Хърватия (OB L 158, 10.6.2013 г.)“.
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6490

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 21 от 2007 г. за търговия на посевен
материал от зърнени култури на пазара на
Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 1 от 2008 г.;
изм., бр. 49 от 2009 г., бр. 38 от 2010 г., бр. 40
от 2012 г.)
§ 1. В приложение № 4 към чл. 25, ал. 2,
таблица I се правят следните изменения и
допълнения:
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Култури

Avena nuda, Avena
sativa, Avena
strigosa,
Hordeum vulgare
Triticum aestivum,
Triticum durum,
Triticum spelta,
Secale cereale,
xTriticosecale

Макси
Мини
Минимал
мална
мална
на маса на
маса на маса на
пробата за
парти една про определяне
дата
ба, взета на предви
(в тоно от парти дения брой
ве)
дата,
семена в
g
колони 4 до
10 от табли
ца № 1 на
приложение
№ 3, g
30

1000

500

Phalaris canariensis

10

400

200

Oryza sativa

30

500

500

Sorghum bicolor (L.)
Moench

30

900

900

Sorghum sudanense
(Piper) Stapf

10

250

250

Хибриди
на
Sorghum bicolor (L.)
Moench x Sorghum
sudanense (Piper)
Stapf

30

300

300

Zea mays, базови
семена от самоопрашени линии

40

250

250

Zea mays, базови
семена, различни
от самоопрашените линии; сертифицирани
семена

40

1000

1000

Забележка. Максималното тегло на партидата
не може да бъде превишавано с повече от 5 %.“

Допълнителна разпоредба
§ 2. С тази наредба се въвежда Директива
за изпълнение 2012/37/ЕС на Комисията от
22 ноември 2012 г. за изменение на някои
приложения към директиви 66/401/ЕИО и
66/402/ЕИО на Съвета по отношение на ус
ловията, на които трябва да отговарят семе
ната от Galega orientalis Lam., максималното
тегло на партидите семена от някои видове
фуражни растения и големината на пробите
от Sorghum spp.
Заключителна разпоредба
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
6491
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МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието,
структурата, условията и реда за представяне
на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив на енергийни
ресурси, преработка и търговия с горива,
преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и природен газ, за целите
на енергийното прогнозиране и планиране
(ДВ, бр. 98 от 2007 г.)
§ 1. Наименованието на Наредбата се
изменя така:
„Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съ
държанието, структурата, условията и реда
за представяне на информация за целите на
енергийното прогнозиране и планиране“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) С тази наредба се уреждат съдържа
нието, структурата, условията и редът за
представяне на информация от лицата, които
осъществяват дейности по добив на енергий
ни ресурси, внос на нефт и нефтопродукти,
преработка и търговия с горива, както и тези,
осъществяващи дейности по преобразуване,
пренос, разпределение и търговия с енергия
и природен газ.“
2. Създават се ал. 3 и 4:
„(3) Информацията се предоставя и за цели
те на изпълнението на Регламент № 2964/95 на
ЕО, с който се въвежда регистриране на вноса
и доставките на суров петрол в Общността.
(4) Лицата по ал. 1 предоставят инфор
мация, необходима за изпълнение на задъл
женията по страните – членки на ЕС, по
Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010 на
Съвета относно съобщаването на Комисия
та на инвестиционни проекти за енергийна
инфраструктура в Европейския съюз (ОВ, L
248/36 от 22 септември 2010 г.) и Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 833/2010 на Комисията от
21 септември 2010 г. за прилагане на Регламент
(ЕС, ЕВРАТОМ) № 617/2010.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. показатели за количеството и качеството
на горивата по видове;“.
2. Точки 5 и 6 се изменят така:
„5. предвиждания за изграждането на нови
производствени мощности, енергийни мрежи
и обекти за добив, преработка и съхранение
на природен газ, нефт и нефтопродукти.
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6. инвестиционни проекти, включително
за енергийна инфраструктура, свързана с дей
ностите по чл. 1, ал. 1, в т. ч. електрое нергия
от възобновяеми енергийни източници, и
биогоривата, както и за инвестиционните
проекти, свързани с улавянето и съхранението
на въглеродния диоксид, генериран от тези
дейности.“
3. Точка 7 се отменя.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отчетната информация се представя
за количествени и качествени показатели – за
съответния отчетен период и с натрупване от
началото на текущата година.“
2. В ал. 3 т. 4 и 5 се отменят.
3. Създават се ал. 4 и 5:
„(4) Информацията, необходима за изпъл
нение изискванията на Регламент № 2964/95,
се предоставя ежемесечно.
(5) Информаци я та, необходима за из
пълнение изискванията на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 617/2010 на Съвета относно
съобщаването на Комисията на инвестиционни
проекти за енергийна инфраструктура в Евро
пейския съюз (ОВ, L 248/36 от 22 септември
2010 г.), отразява състоянието на инвестици
онните проекти към 31 март от съответната
година на докладване и се предоставя в срока
по чл. 4, ал. 5.“
§ 5. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. (1) Отчетната информация се пред
ставя в следните срокове:
1. тримесечните отчети – до 25-о число на
месеца, следващ отчетния период;
2. годишните отчети – до 31 януари на
годината, следваща отчетната.
(2) Прогнозната информация се представя
в следните срокове:
1. за предстоящ есенно-зимен период – до
10 септември на текущата година;
2. за предстоящ годишен период – до 15
октомври на текущата година;
3. за дългосрочен и средносрочен пери
од – при поискване от страна на Минис
терството на икономиката и енергетиката с
указан срок.
(3) Информацията по чл. 3, ал. 4 – до 15-о
число на месеца, следващ отчетния период.
(4) Информаци я та, необходима за из
пълнение изискванията на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 617/2010, се предоставя до 1 юни
от всяка година на докладване.“
§ 6. В чл. 6 т. 3 се изменя така:
„3. осигуряване на координация и взаимо
действие между Министерството на икономи
ката и енергетиката и другите ведомства на
национално и европейско ниво, както и със
задължени лица, представящи информацията.“
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§ 7. В чл. 7, ал. 1 думата „предприятия“ се
заменя със „задължени лица“, а думите „и/
или“ се заменят с „и“.
§ 8. Член 11 се изменя така:
„Чл. 11. (1) Лицата, добиващи твърди горива,
предоставят отчетна и прогнозна информация
за твърдите горива, както и отчетна инфор
мация за готовност за работа в есенно-зимни
условия съгласно приложения № 1, 2, 3.
(2) Лицата, произвеждащи брикети, пре
доставят отчетна и прогнозна информация за
производство на брикети, както и информация
за готовност за работа в есенно-зимни условия
съгласно приложения № 4, 5 и 6.
(3) Информацията, предоставяна от лицата,
добиващи твърди горива, съдържа:
1. общ добив на въглища;
2. пречистено производство:
а) въглища за производство на електри
ческа и топлинна енергия, разпределени по
консуматори;
б) въглища за отопление на населението;
в) въглища за други консуматори и търговци;
г) въглища за собствена консумация;
3. качествени показатели на пречистено
производство:
а) съдържание на пепел;
б) съдържание на влага;
в) съдържание на сяра;
г) съдържание на въглерод;
4. долна топлина на изгаряне, в т.ч. за
производство на електрическа и топлинна
енергия, отопление на населението, други
консуматори, собствена консумация и др.;
5. средна продажна цена на въглищата по
видове консуматори без ДДС франко произ
водител.
(4) Информацията, предоставяна от лицата,
произвеждащи брикети, съдържа:
1. разход на въглища за производство на
брикети;
2. други суровини за производството на
брикети;
3. качествени показатели на горивата за
производство на брикети:
а) съдържание на пепел;
б) съдържание на влага;
в) общо съдържание на сяра;
г) съдържание на въглерод;
4. долна топлина на изгаряне;
5. произведени количества брикети за
периода;
6. долна топлина на изгаряне на произве
дените брикети;
7. средна продажна цена на брикетите без
ДДС франко производител.
(5) Информацията по ал. 3 и 4 се пред
ставя за тримесечни периоди с натрупване
и годишно.“
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§ 9. В заглавието на раздел II от глава трета
„Съдържание и структура на предоставяната
информация“ думите „транзитен пренос“ се
заличават.
§ 10. В чл. 12 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „транзитен пренос“ се
заличават.
2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:
„(3) Информацията, изготвяна от лицата,
осъществяващи дейности по пренос и съхра
нение на природен газ, съдържа:
1. количество природен газ в подземното
газово хранилище, в т.ч.: нагнетено количество,
изтеглено количество, буферен природен газ;
2. среднодневен добив на природен газ от
ПГХ за съответния месец, в т. ч. минимален
и максимален добив;
3. технологични загуби на газопреносната
мрежа за страната;
4. потребено количество природен газ за
собствени нужди на оператора на газопре
носната мрежа;
5. пренесени количества природен газ през
територията на страната, по направления;
6. горивен газ за газопреносната мрежа
за пренос на природен газ през територията
на страната;
7. дължина на преносната мрежа за доставки
на природен газ на територията на страната,
в т.ч. новоизградени през отчетния период;
8. дължина на газопреносната мрежа за
доставки на природен газ през територията
на страната, в т.ч. новоизградени през отчет
ния период.
(4) Информацията, изготвяна от лицата,
осъществяващи дейност по обществена дос
тавка на природен газ, съдържа:
1. внесени количества природен газ в стра
ната по източници на доставка;
2. закупени количества природен газ, в т. ч.:
от местни находища (включително и долната
и горната калоричност), по доставчици и от
внос (включително долната и горната кало
ричност), по доставчици;
3. потребление на природен газ в страната
(по сектори в икономиката; продадени коли
чества природен газ на крайните снабдители);
4. цена на обществения доставчик на при
роден газ по групи потребители (без ДДС), в
т. ч. средна продажна цена на природния газ;
5. събираемост на обществения доставчик
от потребители на природен газ.“
3. В ал. 5:
а) в т. 2:
аа) в буква „а“ думата „промишлени“ се
заменя с „небитови“;
бб) буква „б“ се отменя.
б) точка 5 се изменя така:
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„5. потребено количество природен газ
за собствени нужди на операторите на газо
разпределителни мрежи;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. събираемост на операторите на газо
разпределителни мрежи от потребители на
природен газ.“
§ 11. Заглавието на раздел ІІІ от глава трета
„Съдържание и структура на предоставяната
информация“ се изменя така:
„Раздел ІІІ
Добив, внос, износ и преработка на нефт и
нефтопродукти“.
§ 12. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се заличава думата „биогорива“.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отчетната и прогнозната информация
по ал. 1 е регламентирана в приложенията.
Информацията за добив, внос, износ и пре
работка на нефт и нефтопродукти съдържа:
1. добив на нефт в страната;
2. долна топлина на изгаряне на добития
нефт;
3. внос на нефт по източници на доставка;
4. долна топлина на изгаряне на вносния
нефт по източници на доставка;
5. транзитирани количества нефт по на
правления.“
3. В ал. 3 се заличава думата „биогорива“.
4. Създава се нова ал. 4:
„(4) Лицата, осъществяващи внос на нефт,
предоставят информация съгласно приложение
№ 29 ежемесечно до 15-о число на месеца,
следващ осъществените доставки. Информаци
ята, предоставяна от лицата, осъществяващи
внос на нефт, съдържа:
1. държава на произход на нефта;
2. съдържание на сяра, %;
3. средна плътност в градуси на Амери
канския петролен институт (АПИ);
4. количество, тонове;
5. брой барели, 1000 барела;
6. стойност в левове;
7. стойност, щатски долари;
8. средна цена, CIF $/барел;
9. средна цена, CIF $/1000 т.“
5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и се из
меня така:
„(5) Информацията по ал. 1 се представя
за т римесечни периоди и годишно с из
ключение на информацията, предоставяна
съгласно ал. 4.“
§ 13. Членове 14, 15 и 16 се изменят така:
„Чл. 14. (1) Лицата, осъществяващи дейности
по производство на електрическа енергия,
представят отчетна и прогнозна информация
по производствени единици, както и инфор
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мация за готовност за работа в есенно-зимни
условия съгласно приложения № 14, 15 и 16.
Информацията съдържа:
1. инсталирана електрическа мощност;
2. разполагаема мощност от инсталираната;
3. брутно производство на електрическа
енергия;
4. нетно производство на електрическа
енергия, в т. ч. произведена по комбиниран
и по кондензационен начин;
5. продадена електрическа енергия, в т. ч.
на:
а) регулиран пазар, в т. ч. за краен снаб
дител, за обществен доставчик;
б) свободен пазар, в т. ч. в страната и за
износ;
в) балансиращ пазар;
г) по дългосрочни договори;
6. разход на горива за производство на
електрическа енергия по видове горива;
7. качествени показатели на горивата за
производство на електрическа енергия – долна
топлина на изгаряне;
8. брутен специфичен разход на условно го
риво за производство на електрическа енергия;
9. коефициент на ефективност;
10. складова наличност на горива в нача
лото на периода по видове горива;
11. складова наличност на горива в края
на периода по видове горива;
12. средна продажна цена.
(2) Отчетната информация по ал. 1 се
представя по отчетни периоди (тримесечия) с
натрупване от началото на текущата година.
(3) Прогнозната информация по ал. 1 се
представя:
1. за предстоящ есенно-зимен период – по
месеци и за целия период;
2. за предстоящ годишен период – по три
месечия и за целия период.
Чл. 15. (1) Лицето, осъществяващо дейност
по пренос на електрическа енергия, представя
отчетна и прогнозна информация за елек
троенергийния баланс на електропреносната
мрежа съгласно приложения № 17, 18 и 19,
както и отчетна информация за готовността
на съоръженията от преносната мрежа за
работа в есенно-зимни условия.
(2) Информацията за електроенергийния
баланс на електропреносната мрежа съдържа:
1. електрическата енергия, постъпила в
електропреносната мрежа, общо и в т. ч. от:
а) системорегулиращи ВЕЦ;
б) системорегулиращи ПАВЕЦ;
в) производители, присъединени към елек
тропреносната мрежа, по видове центра
ли – кондензационни, заводски, топлофикаци
онни, ВЕЦ, вятърни, фотоволтаични, централи
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на биомаса, централи на газ от възобновя
еми източници и на други ВЕИ, общо и по
производители;
2. инсталирана мощност на централите от
възобновяеми източници, по производители
и по видове централи – ВЕЦ, ВтЕЦ, ФЕЦ,
БЕЦ, БиоГЕЦ и др.;
3. внос на електрическа енергия, общо и по
направления – търговски внос, трансграничен
пренос, нетърговски обмен и несъгласуван внос;
4. елек т ри ческ ата енерг и я, на п усна ла
електропреносната мрежа, общо и в т.ч. за:
а) електроразпределителните мрежи, общо
и за крайни снабдители и технологични раз
ходи за електроразпределителните мрежи;
б) клиенти, присъединени към преносната
мрежа, общо и по видове (клиенти, които са
се възползвали от правото си да изберат друг
доставчик, и клиенти, които не са се възполз
вали от правото си да избират доставчик на
електрическа енергия);
5. износ на електрическа енергия, общо и
по направления (търговски обмен, нетърговски
обмен и трансграничен пренос);
6. технологични разходи на преносната
мрежа, общо и по видове:
а) технологични разходи за пренос;
б) технологични разходи за регулиране
на ЕЕС;
7. дължина на преносната мрежа;
8. брой потребители, присъединени към
преносната мрежа;
9. средна цена за пренос на електрическа
енергия през електропреносната мрежа.
(3) Отчетната информация по ал. 2 е ме
сечна и за периода от началото на текущата
година.
(4) Прогнозната информация по ал. 2 е за
предстоящ есенно-зимен период и за предстоящ
едногодишен период.
(5) Извън сроковете по ал. 3 операторът
на електропреносната мрежа предоставя при
поискване информацията по ал. 2 и друга
информаци я, необходима за енергийното
прогнозиране и планиране.
Чл. 16. (1) Лицето, осъществяващо дейност
по обществена доставка на електрическа
енергия, представя отчетна и прогнозна ин
формация за потреблението на електрическа
енергия от клиенти, присъединени към пре
носната мрежа, които не са се възползвали
от правото си да избират друг доставчик на
електрическа енергия, както и количеството
електрическа енергия за технологични разходи
на операторите на електроразпределителни
мрежи съгласно приложения № 20, 21 и 22.
(2) Информацията по ал. 1 включва:
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1. потребление по тарифни зони и начин
на измерване на електрическата енергия (със
средства за търговско измерване с три, две
и една скала);
2. общо потребление на потребителите
по ал. 1;
3. средна продажна цена на електрическата
енергия без ДДС за потребители ВН, които
не са се възползвали от правото си да изберат
доставчик;
4. електрическа енергия за технологични
разходи на електроразпределителните мрежи;
5. средна продажна цена на електрическата
енергия по т. 4 без ДДС;
6. средна цена на изкупуване на електри
ческата енергия от възобновяеми източници
(без ДДС), по видове централи.
(3) Отчетната информация по ал. 2 е ме
сечна и за периода от началото на текущата
година.
(4) Прогнозната информация по ал. 2 е за
предстоящ есенно-зимен период и за предстоящ
едногодишен период.“
§ 14. Член 17 се отменя.
§ 15. В чл. 18 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) в т. 1, буква „б“ след думата „фото
волтаични“ се поставя запетая и се добавя
„централи на биомаса, централи на газ от
възобновяеми източници“;
б) създава се нова т. 2:
„2. инсталирана мощност на централите от
възобновяеми източници, по производители
и по видове централи;“
в) досегашните т. 2, 3, 4, 5 и 6 стават съ
ответно т. 3, 4, 5, 6 и 7.
2. Алинея 5 се отменя.
§ 16. Член 19 се отменя.
§ 17. Член 20 се изменя така:
„Чл. 20. (1) Лицата, осъществяващи дейност
в областта на производството и преноса на
топлинна енергия, представят информация
съгласно приложения № 30, 31 и 32, съдържаща:
1. инсталираната топлинна мощност по
топлоизточници;
2. бру тното производство на топлинна
енергия;
3. купената топлинна енергия от други
производители за пренос;
4. общата топлинна енергия за пренос;
5. собствените нужди от топлинна енергия;
6. технологичните разходи на топлинна
енергия в топлопреносните мрежи;
7. топлинната енергия за разпределение по
видове потребители:
а) небитови потребители на пара;
б) небитови потребители на гореща вода,
в т.ч. бюджетни;
в) битови;
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8. разход на горивата за производство на
топлинна енергия по видове;
9. долна топлина на изгаряне по видове
горива;
10. брутен специфичен разход на условно
гориво за производство на топлинна енергия;
11. коефициент на ефективност;
12. присъединен топлинен товар, в т.ч.:
а) небитови потребители на пара;
б) небитови потребители на гореща вода,
в т.ч. бюджетни;
в) битови;
13. дължина на мрежите, в т.ч. новоизгра
дените през отчетния период;
14. брой абонати по видове;
15. средна продажна цена без ДДС.
(2) Отчетната информация по ал. 1 се пред
ставя на тримесечие, с включена информация
за всеки месец и с натрупване от началото
на текущата година.
(3) Прогнозната информация по ал. 1 се
представя:
1. за предстоящ есенно-зимен период – по
месеци и за целия период;
2. за предстоящ годишен период – по три
месечия и за целия период.“
§ 18. Раздел V, раздел VІ и раздел VІІ от
глава трета „Съдържание и структура на пре
доставяната информация“ се отменят.
§ 19. В глава трета „Съдържание и структура
на предоставяната информация“ се създава
раздел VІІІ с чл. 25:
„Раздел VIIІ
Информация за инвестиционни проекти, пре
доставяна в изпълнение на Регламент (ЕС,
ЕВРАТОМ) № 617/2010
Чл. 25. (1) Лицата, които осъществяват
дейности по производство/добив, пренос на
нефт, природен газ и електрическа енергия,
представят на министъра на икономиката и
енергетиката информация относно инвести
ционни проекти, включително за енергийна
инфраструктура в секторите на петрола, при
родния газ, електроенергията, в т.ч. електро
енергия от възобновяеми енергийни източни
ци, и биогоривата, както и за инвестиционните
проекти, свързани с улавянето и съхранението
на въглеродния диоксид, генериран от тези
сектори.
(2) Формата и техническите подробности
на съобщаването на данните и информацията
по ал. 1 са формулирани в приложение № 33.
(3) Информацията по отношение на ви
довете инвестиционни проекти, изброени в
приложението по ал. 2, включва:
а) обема на планираните мощности или на
мощностите, които са в процес на изграждане;
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б) вида и основните характеристики на
съществуващата инфраструктура и/или на
планираните мощности или на мощностите,
които са в процес на изграждане, включително,
където е приложимо, местонахождението на
трансграничните проекти за пренос на енергия;
в) вероятната година на пускане в екс
плоатация;
г) вида на използваните енергийни източ
ници;
д) инсталациите, чрез които може да се
реагира при кризи в сигурността на доставките,
като например съоръжения, даващи възмож
ност за обратни потоци или за преминаване
към друго гориво; и
е) съоръженията за системи за улавяне
на въглерод или механизмите за постигане
на съответствие с изискванията за улавяне и
съхранение на въглерод.
(4) По отношение на всяко предложено
извеж дане от експлоатация на мощности
съобщаването по ал. 1 включва:
а) естество и капацитет на съответния
инфраструктурен обект; и
б) вероятната година на извеж дане от
експлоатация.
(5) Съобщаването на информация по ал. 1
включва, когато е уместно, целия обем на ин
сталирани мощности за производство, пренос
и съхранение, които са готови за експлоатация
в началото на съответната година на доклад
ване или чиято експлоатация е прекратена за
срок, по-дълъг от три години.“
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „тър
говските дружества“ се заменят с „лицата“.
§ 21. В допълнителните разпоредби се
правят следните изменения и допълнения:
1. Параграф 1 се изменя така:
„§ 1. Цифровите данни и показатели, изис
кващи се по наредбата, се подават в табличен
вид съгласно приложените форми (приложения
от № 1 до 33).“
2. В § 3 се правят следните изменения и
допълнения:
а) точка 2 се изменя така:
„2. инвестиционни проекти са проекти,
имащи за цел:
а) изграждане на нова инфраструктура;
б) преобразуване, модернизация, увели
чаване или намаляване на капацитета на
съществуваща инфраструктура;
в) частично или пълно извеждане от екс
плоатация на съществуваща инфраструктура;“
б) създава се т. 12:
„12. съответна година на докладване означа
ва година на докладване на всеки две години
считано от 2011 г. (2013 г., 2015 г. и т.н.).“
§ 22. Приложения от № 1 до № 32 се из
менят така:
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„Приложение № 1 към чл. 11

Приложение №1 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................
Месечна и годишна информация за добив на въглища
Показател
1 Общ добив на въглища
2 Пречистено производство:
Въглища за произв одств о на електрическа и топлинна енергия,
А
разпределени по консуматори
Б Въглища за отопление на населението
В Въглища за други консуматори
Г Въглища за собств ена консумация
Д Други
3 Качествени показатели на пречистено производство :
А Съдържание на пепел, А d
Б Съдържание на в лага на суха маса, Wd
В Съдържание на сяра- обща, на работна маса,Sр
Г Съдържание на в ъглерод на работна маса, Cр
4 Долна топлина на изгаряне на въглищата за :
А произв одств о на електрическа и топлинна енергия
Б отопление на населението
В други консуматори
Г собств ена консумация
Д Други
Средна продажна цена на в ъглищата, по в идов е консуматори
5
без ДДС, франко произв одител

Мярка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Всичко

т
т
т
т
т
т
т
%
%
%
%
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
лв ./ т

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: Показателите по т.3 А, Б, В и Г и т.4 да се представят за изминал годишен период
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение № 2 към чл. 11

Приложение №2 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна информация за добив на въглища за предстоящ есенно-зимен период
Показател
1
2
А
Б
В
Г
Д
3
А
Б
В
Г
Д

Общ добив на въглища
Пречистено производство:
Въглища за произв одств о на електрическа и топлинна енергия
Въглища за отопление на населението
Въглища за други консуматори
Въглища за собств ена консумация
Други
Долна топлина на изгаряне на въглищата за :
произв одств о на електрическа и топлинна енергия
отопление на населението
други консуматори
за собств ена консумация
Други

Мярка

X

т
т
т
т
т
т
т
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

XI

XII

I

II

III

Всичко за
периода

БРОЙ 74
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Приложение № 3 към чл. 11

Приложение №3 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна информация за добив на въглища за престоящ едногодишен период
Показател
1
2
А
Б
В
Г
Д
3
А
Б
В
Г
Д
4

Мярка

Общ добив на въглища
Пречистено производство:
Въглища за произв одств о на електрическа и топлинна
енергия
Въглища за отопление на населението
Въглища за други консуматори
Въглища за собств ена консумация
Други
Долна топлина на изгаряне на въглищата за:
произв одств о на електрическа и топлинна енергия
отопление на населението
други консуматори
за собств ена консумация
Други
Средна продажна цена на в ъглищата, по в идов е
консуматори без ДДС, франко произв одител

Всичко за
годината

I -во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие

т
т
т
т
т
т
т
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
ккал/ кг
лв ./ т

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение № 4 към чл. 11

Приложение №4 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................
Месечна и годишна информация за производство на брикети

1
2
3
А
Б
В
Г
4
5
6
7

Показател

Мярка

Разход на в ъглища за произв одств о на брикети
Други суров ини за произв одств о на брикети
Качеств ени показатели на горив ата за произв одств о на
брикети:
Съдържание на пепел, А d
Съдържание на в лага, Wd
Съдържание на сяра- обща, на работна маса, Sр
Съдържание на в ъглерод на работна маса, Cр
Долна топлина на изгаряне на в ъглищата за произв одств о на
брикети
Произв едени количеств а брикети
Долна топлина на изгаряне на произв едените брикети
Средна продажна цена на брикетите, без ДДС, франко
произв одител

т
т

I

%
%
%
%
ккал/ кг
т
ккал/ кг
лв ./ т

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Всичко

С Т Р.
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Приложение № 5 към чл. 11

Приложение №5 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна информация за производство на брикети за предстоящ есенно-зимен период
Показател

Мярка

1 Разход на в ъглища за произв одств о на брикети
2 Други суров ини за произв одств о на брикети
Долна топлина на изгаряне на в ъглищата за
3
произв одств о на брикети
4 Произв едени количеств а брикети
5 Долна топлина на изгаряне на произв едените брикети

X

XI

XII

I

II

III

т
т

Всичко за
периода

ккал/ кг
т
ккал/ кг

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение №6 към чл.11
Задължено лице*: ….............................................

Приложение № 6 към чл. 11

Прогнозна информация за производство на брикети за престоящ едногодишен период
Показател
1
2
3
4
5
6

Разход на в ъглища за произв одств о на
брикети
Други суров ини за произв одств о на
брикети
Долна топлина на изгаряне на в ъглищата за
произв одств о на брикети
Произв едени количеств а брикети
Долна топлина на изгаряне на
произв едените брикети
Средна продажна цена на брикетите, без
ДДС, франко произв одител

Мярка

I -во тримесечие II-ро тримесечие III-то тримесечие IV-то тримесечие

т
т
ккал/ кг
т
ккал/ кг
лв ./ т

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Всичко за
периода

БРОЙ 74
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Приложение
№ 7 към чл. 12
Приложение №7

Приложение №7 към чл.12
Задължено лице*: ….............................................

Месечна и годишна информация за добив, внос, съхранение, доставка, пренос на и през територията на страната, разпределение и потребление на природен газ
№
1
а
2

Показател
Добив на природен газ в страната
Долна топлина на изгаряне на добития
природен газ
Внос на природен газ в страната, по
източници на достав ка

Мярка

хил. м 3

а

Долна топлина на изгаряне на в носния
природен газ, по източници на достав ка

ккал/м 3

3

Горив ен газ за преносната мрежа през
територията на страната

хил. м 3

а

Долна топлина на изгаряне на в носния
природен газ, по източници на достав ка

ккал/м 3

4

Природен газ в подземното газов о
хранилище:

а

нагнетено количеств о

хил. м 3

b

изтеглено количеств о

хил. м 3

с

буферен природен газ

хил. м 3

d

средноднев ен добив за месеца

е
f
5

минимален средноднев ен добив за
месеца
максимален средноднев ен добив за
месеца
Закупени количеств а природен газ, в
т.ч.:

хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3

а

от местни находища , по достав чици

b

от в нос, по достав чици

хил. м 3

6

Потребление на природен газ в
страната, в т.ч.:

хил. м 3

а

по сектори в икономиката:

хил. м 3

b

6

6а

6b
7
8
9

10

11

12

13

I

хил. м 3
ккал/м 3

Енергетика

хил. м 3

Химия

хил. м 3

Металургия

хил. м 3

Стъкло и порцелан

хил. м 3

Строителств о

хил. м 3

хил. м 3
Други
Продадени количеств а природен газ от
Обществ ения достав чик на
хил. м 3
операторите на газоразпределителните
мрежи
Средна продажна цена на природен газ
от Обществ ения достав чик, по групи
лв ./1000 м 3
потребители / без ДДС /
Цена за пренос на природен газ по
газопреносната мрежа за страната
лв ./1000 м 3
/без ДДС /
Цена за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа/ без
лв ./1000 м 3
ДДС /
Технологични загуби на Оператора на
хил. м 3
преносната мрежа
Технологични загуби на Оператора на
%
преносната мрежа
Потребено количеств о природен газ за
собств ени нужди на Оператора на
хил. м 3
газопреносната мрежа
Продадени количеств а природен газ от
добив ното предприятие, по в идов е
хил. м 3
потребители
Потребено количеств о природен газ за
собств ени нужди на добив ното
предприятие
Закупени количеств а природен газ от
Операторите на газопреносните
мрежи, по източници на достав ка
Продадени количеств а природен газ от
Операторите на
газоразпределителните мрежи, по
групи потребители
небитов и
небитов и
битов и

хил. м 3

хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3
брой
хил. м 3

битов и
14

брой
Средна продажна цена на природния
газ от Операторите на
лв ./ 1000 м3
газоразпределителните мрежи по групи
потребители без ДДС
небитов и

лв ./1000 м3

битов и

лв ./ 1000 м3

Цена за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа от
14а Операторите на
газоразпределителните мрежи, по
групи потребители /без ДДС/
15
16
17

18

19

20

21

22

23

Технологични загуби по
газоразпределителната мрежа
Технологични загуби по
газоразпределителната мрежа
Потребено количеств о природен газ за
собств ени нужди на Операторите на
газоразпределителните мрежи
Пренесени количеств а природен газ
през територията на страната по
направ ления
Дължина на газопреносната мрежа за
страната, в т.ч. нов оизградени през
отчетния период
Дължина на газопреносната мрежа за
пренос на природен газ през
територията на страната, в т.ч.
нов оизградена през отчетния период
Събираемост на Обществ ения
достав чик на природен газ от
потребителите
Дължина на газоразпределителната
мрежа, в т.ч. нов оизградени през
отчетния период
Събираемост на Операторита на
газоразпределителните мрежи от
потребителите на природен газ

лв ./ 1000 м3

хил. м 3
%
хил. м 3

хил. м 3

км.

км.

%

км.

%

* Име на юридическо/физическо лице
И зготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Всичко

С Т Р.
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Приложение № 8 към чл. 12

Приложение №8 към чл.12
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация за добив, внос, пренос на и през територията на страната, обществена доставка, разпределение и
потребление на природен газ за предстоящ есенно-зимен период

№
1
а
2

Показател
Добив на природен газ в ст ранат а
Долна т оплина на изгаряне на добит ия природен
газ
Внос на природен газ в ст ранат а, по изт очници
на дост ав ка

Мярка
хил. м 3
ккал/м 3
хил. м 3

а

Долна т оплина на изгаряне на в носния природен
газ, по изт очници на дост ав ка

ккал/м 3

3

Горив ен газ за преноснат а мрежа през
т ерит орият а на ст ранат а

хил. м 3

а

Долна т оплина на изгаряне на в носния природен
газ, по изт очници на дост ав ка

ккал/м 3

3

Природен газ в подземнот о газов о хранилище:

а

нагнет ено количест в о

хил. м 3

b

изт еглено количест в о

хил. м 3

с

буферен природен газ

хил. м 3

d

средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

е

минимален средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

f

максимален средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

4

Закупени количест в а природен газ, в т .ч.:

хил. м 3

а

от мест ни находища , по дост ав чици

хил. м 3

b

от в нос, по дост ав чици

хил. м 3

5

Пот ребление на природен газ в ст ранат а, в т .ч.:

хил. м 3

а

по сект ори в икономикат а:

хил. м 3

Енергет ика

хил. м 3

Химия

хил. м 3

Мет алургия

хил. м 3

Ст ъкло и порцелан

хил. м 3

Ст роит елст в о

хил. м 3

Други
Продадени количест в а природен газ от
b Общест в ения дост ав чик на Операт орит е на
газоразпределит елнит е мрежи
Средна продажна цена на природен газ от
6 Общест в ения дост ав чик, по групи пот ребит ели /
без ДДС /
Цена за пренос на природен газ по
6а
газопреноснат а мрежа за ст ранат а /без ДДС /
Цена за пренос на природен газ по
6b
газоразпределит елнат а мрежа /без ДДС
Технологични загуби на Операт ора на
7 газопреноснат а мрежа
Технологични загуби на Операт ора на
8 газопреноснат а мрежа
9

Пот ребено количест в о природен газ за собст в ени
нужди на Операт ора на газопреноснат а мрежа

Продадени количест в а природен газ от
10
добив нот о предприят ие, по в идов е пот ребит ели
Пот ребено количест в о природен газ за собст в ени
11
нужди на добив нот о предприят ие
Закупени количест в а природен газ от
12 операт орит е на газоразпределит елнит е мрежи,
по изт очници на дост ав ка
Продадени количест в а природен газ от
13 Операт орит е на газоразпределит елнит е мрежи,
по групи пот ребит ели
небит ов и
небит ов и
бит ов и
бит ов и
Средна продажна цена на природен газ на
14 Операт орит е на газоразпределит елнит е мрежи,
по групи пот ребит ели /без ДДС/

14а

15
16
17
18
19
20
21
22
23

хил. м 3
хил. м 3

лв ./1000 м 3
лв ./1000 м 3
лв ./1000 м 3
хил. м 3
%
хил. м 3

хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3

хил. м 3
хил. м 3
брой
хил. м 3
брой
лв ./ 1000 м3

небит ов и

лв ./1000 м3

бит ов и
Цена за пренос на природен газ по
газоразпределит елнат а мрежа от Операт орит е
на газоразпределит елнит е мрежи, по групи
пот ребит ели /без ДДС/
Технологични загуби по газоразпределит елнит е
мрежи
Технологични загуби по газоразпределит елнит е
мрежи
Пот ребено количест в о природен газ за собст в ени
нужди на Операт орит е на газоразпределит елнит е
мрежи
Пренесени количест в а природен газ през
т ерит орият а на ст ранат а по направ ления
Дължина на газопреноснат а мрежа за ст ранат а,
в т .ч. нов оизградени през от чет ния период
Дължина на газопреноснат а мрежа за пренос на
природен газ през т ерит орият а на ст ранат а, в
т .ч. нов оизградена през от чет ния период
Събираемост на Общест в ения дост ав чик от
пот ребит елит е на природен газ
Дължина на разпределит елнат а мрежа, в т .ч.
нов оизградени през от чет ния период
Събираемост на Операт орит е на
газоразпределит елнит е мрежи от пот ребит елит е
на природен газ

лв ./ 1000 м3
лв ./ 1000 м3

хил. м 3
%
хил. м 3
хил. м 3
км.
км.
%
км.
%

* Име на юридическо/физическо лице
И згот в ил:
Тел. за в ръзка:

Директ ор/Управ ит ел:

X

XI

XII

I

II

III

Всичко за
периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 7

Приложение №9 към чл.12

Приложение № 9 към чл. 12

Прогнозна информация за добив, внос, пренос на и през територията на стратната, обществена доставка, разпределение и потребление
на природен газ за предстоящ едногодишен период

№

Показател

Мярка
3

1 Добив на природен газ в страната

хил. м

а Долна топлина на изгаряне на добития природен газ

ккал/м 3

2
a
3
а

Внос на природен газ в страната, по източници на
достав ка
Долна топлина на изгаряне на в носния природен газ,
по източници на достав ка
Горив ен газ за преносната мрежа през територията
на страната
Долна топлина на изгаряне на в носния природен газ,
по източници на достав ка

хил. м 3
ккал/м 3
хил. м 3
ккал/м 3

3

Природен газ в подземното газов о хранилище:

а

нагнетено количеств о

хил. м 3

b

изтеглено количеств о

хил. м 3

с

буферен природен газ

хил. м 3

d

средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

е

минимален средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

f

максимален средноднев ен добив за месеца

хил. м 3

4

Закупени количеств а природен газ, в т.ч.:

хил. м 3

а

от местни находища , по достав чици

хил. м 3

b

от в нос, по достав чици

хил. м 3

5

Потребление на природен газ в страната, в т.ч.:

хил. м 3

а

по сектори в икономиката:

хил. м 3

Енергетика

хил. м 3

Химия

хил. м 3

Металургия

хил. м 3

Стъкло и порцелан

хил. м 3

Строителств о

хил. м 3

Други
Продадени количеств а природен газ от
b Обществ ения достав чик на Операторите на
газоразпределителните мрежи
6
6а
6b
7
8
9
10
11
12

13

Средна продажна цена на природен газ от
Обществ ения достав чик по групи потребители / без
ДДС /
Цена за пренос на природен газ по газопреносната
мрежа за страната /без ДДС /
Цена за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа на Оператора на
газопреносната мрежа /без ДДС
Технологични загуби на Оператора на
газопреносната мрежа
Технологични загуби на Оператора на
газопреносната мрежа
Потребено количеств о природен газ за собств ени
нужди на Оператора на газопреносната мрежа
Продадени количеств а природен газ от добив ното
предприятие, по в идов е потребители
Потребено количеств о природен газ за собств ени
нужди на добив ното предприятие
Закупени количеств а природен газ от операторите
на газоразпределителните мрежи, по източници на
достав ка
Продадени количеств а природен газ от Операторите
на газоразпределителните мрежи, по групи
потребители
небитов и
небитов и

15
16
17
18

хил. м 3

лв ./1000 м 3
лв ./1000 м 3
лв ./1000 м 3
хил. м 3
%
хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3
хил. м 3

хил. м 3
хил. м 3
брой

битов и

хил. м 3

битов и

брой

Средна продажна цена на природен газ на
14 Операторите на газоразпределителните мрежи, по
групи потребители /без ДДС/

14а

хил. м 3

лв ./ 1000 м3

небитов и

лв ./1000 м3

битов и
Цена за пренос на природен газ по
газоразпределителната мрежа от Операторите на
газоразпределителните мрежи, по групи
потребители /без ДДС/
Технологични загуби по газоразпределителните
мрежи
Технологични загуби по газоразпределителните
мрежи
Потребено количеств о природен газ за собств ени
нужди на Операторите на газоразпределителните
мрежи
Пренесени количеств а природен газ през
територията на страната по направ ления

лв ./ 1000 м3

Дължина на газопреносната мрежа за страната, в
т.ч. нов оизградени през отчетния период
Дължина на газопреносната мрежа за пренос на
20 природен газ през територията на страната, в т.ч.
нов оизградена през отчетния период
19

Събираемост на Обществ ения достав чик от
потребителите на природен газ
Дължина на разпределителната мрежа, в т.ч.
22
нов оизградени през отчетния период
Събираемост на Операторите на
23 газоразпределителните мрежи от потребителите на
природен газ
21

лв ./ 1000 м3
хил. м 3
%
хил. м 3

хил. м 3
км.
км.
%
км.
%

* Име на юридическо/физическо лице
И зготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

I -во тримес.

II-ро тримес.

III-то тримес.

IV-то тримес.

Всичко за периода

С Т Р.
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Приложение № 10 към чл. 13

Приложение №10 към чл.13
Задължено лице*: ….............................................

Отчетна месечна и годишна информация за добив, внос, пренос и трнзитиране на нефт
Показател Мярка
1

Добив на нефт в страната

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Всичко

хил. т

Долна топлина на изгаряне на
ккал/кг
добития нефт
Внос на нефт, по източници на
хил.т.
достав ка
Долна топлина на изгаряне на
в носния нефт, по източници на ккал/кг
достав ка
Транзитирани количеств а нефт по
хил.т.
направ ления

2
3
4
5

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение № 11 към чл. 13

Приложение №11 към чл.13
Задължено лице*: ….............................................

Отчетна месечна и годишна информация за производство и внос на нефтопродукти и производство на биогорива
Показател
1 Произв едени нефтопродукти по в идов е
Реализирани колчеств а нефтопродукти на
в ътрешгия пазар по в идов е
Реализирани количеств а нефтопродукти за
3
износ по в идов е
2

Мярка
тона/литри
тона/литри
тона/литри

4 Внос на нефтопродукти по в идов е

тона/литри

Вложени суров ини за произв одств о на
5
биогорив а по в идов е

тона/литри

6 Произв едени биогорив а по в идов е

тона/литри

Реализирани колчеств а биогорив а на
7
в ътрешния пазар по в идов е
Реализирани количеств а биогорив а за износ по
8
в идов е
Средна продажна цена на биогорив ата по
9
в идов е - без ДДС

тона/литри
тона/литри
лв ./т(л)

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 9
Приложение № 12 към чл. 13

Приложение №12 към чл.13
Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна годишна информация за добив, внос, пренос и трнзитиране на нефт

Показател

Мярка

1 Добив на нефт в страната
2 Долна топлина на изгаряне на добития нефт
3 Внос на нефт, по източници на достав ка
Долна топлина на изгаряне на в носния нефт,
4
по източници на достав ка
5 Пренос на нефт по направ ления

І-во тримесечие

ІІ-ро тримесечие

ІІІ-то тримесечие

ІV-то тримесечие

Всичко

хил. т
ккал/кг
хил.т.
ккал/кг
хил.т.

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение № 13 към чл. 13

Приложение №13 към чл.13
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация за производство и внос на нефтопродукти и производство на биогорива
Показател
Произв едств о на нефтопродукти по
в идов е
Реализация на нефтопродукти на
2
в ътрешгия пазар по в идов е
Реализация на нефтопродукти за
3
износ по в идов е
1

4 Внос на нефтопродукти по в идов е
5
6
7
8

Необходми суров ини за
произв одств о на биогорив а по
в идов е
Произв одств о на биогорив а по
в идов е
Реализация на биогорив а на
в ътрешгия пазар по в идов е
Реализация на биогорив а за износ по
в идов е

Мярка

І-во тримесечие

тона/литри
тона/литри
тона/литри
тона/литри
тона/литри
тона/литри
тона/литри
тона/литри

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

ІІ-ро тримесечие

ІІІ-то тримесечие

ІV-то тримесечие

Всичко за периода

С Т Р.
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Приложение № 14 към чл. 14

Приложение №14 към чл. 14
Задължено лице*: ….............................................
Месечна и годишна информация за производството на електрическа енергия
Година: ……………
Показател

Мяркa

1 Инсталирана електрическа мощност

MW

Разполагаема ел. мощност от
2
инсталираната

MW

Брутно произв одств о на електрическа
3
eнергия

кWh

Нетно произв одств о на електрическа
4
енергия в т.ч. произв едена по:

кWh

А Комбиниран начин

кWh

Б Кондензационен начин

кWh

5

Продадена електрическа енергия в т.ч.
на:

А Регулиран пазар в т.ч.
а

кWh
кWh

краен снабдител: изброяв ат се
снабдителите по-долу

кWh

…………………..

кWh

б обществ ен достав чик

I

кWh

Б Св ободен пазар в т.ч.:

кWh

а в страната:

кWh

Б за износ:

кWh

В Балансиращ пазар

кWh

Г Дългосрочни догов ори:

кWh

Разход на горив а за произв одств о на
електрическа енергия, по в идов е
6 горив а:
- в ъглища местни

t

- в ъглища в носни

t

- мазут/газьол

t

- природен газ

хил.m3

- биогорив о, в т.ч.

t

* дърв а(дърв есни отпадъци)

t

* слънчогледов и шлюпки

t

* други

t

Долна топлина на изгаряне, по в идов е
7 горив а
- в ъглища местни

kcal/kg

- в ъглища в носни

kcal/kg

- мазут/газьол

kcal/kg

- природен газ

kcal/m3

- биогорив о, в т.ч.

kcal/kg

* дърв а(дърв есни отпадъци)

kcal/kg

* слънчогледов и шлюпки

kcal/kg

* други
Брутен специфичен разход на услов но
8 горив о за произв одств о на
електрическа енергия:
9 Коефициент на ефектив ност
10 Средна продажна цена

kcal/kg
g/kWh
%
лв /MWh

Забележ ка:
* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

XII

Всичко за
периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1
Приложение № 15 към чл. 14

Приложение №15 към чл. 14
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация за производство на електрическа енергия за предстоящ есенно-зимен период
Година: ……………

1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
4
5
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
6
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
7
8
9
9.1.
9.2.
10
10.1.
10.2.

Показател

Мяркa

Брутно произв одств о на електрическа eнергия
Нетно произв одств о на електрическа енергия в т.ч. произв едена по:
Комбиниран начин
Кондензационен начин
Продадена електрическа енергия в т.ч. на:
Регулиран пазар в т.ч.
краен снабдител:
обществ ен достав чик
Св ободен пазар в т.ч.:
в страната:
за износ:

кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh
кWh

X

Дългосрочни догов ори:
кWh
Разход на горив а за произв одств о на електрическа енергия, по в идов е:
- в ъглища местни
t
- в ъглища в носни
t
- мазут/газьол
t
хил.m3
- природен газ
- биогорив о, в т.ч.
t
* дърв а(дърв есни отпадъци)
t
* слънчогледов и шлюпки
t
* други
t
Качеств ени показатели на горив ата за произв одств о на ел.енергия
Долна топлина на изгаряне, по в идов е горив а:
- в ъглища местни
kcal/kg
- в ъглища в носни
kcal/kg
- мазут/газьол
kcal/kg
- природен газ
kcal/m3
- биогорив о, в т.ч.
kcal/kg
* дърв а(дърв есни отпадъци)
kcal/kg
* слънчогледов и шлюпки
kcal/kg
* други
kcal/kg
Брутен специфичен разход на услов но горив о за произв одств о на електрическа
g/kWh енергия:
КПД
Складов а наличност на в ъглища в началото на, по в идов е:
местни в ъглища
t
в носни в ъглища
t
Складов а наличност на в ъглища в края на периода, по в идов е:
местни в ъглища
t
в носни в ъглища
t

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

XI

XII

Общо ІVто трим.

I

II

III

Общо І -во
трим.

Всичко за
периода

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Приложение №16 към чл. 14

БРОЙ 74
Приложение № 16 към чл. 14

Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна годишна информация за производство на електрическа енергия

Година: ……………

Показател

Мяркa

1 Брутно произв одств о на електрическа eнергия
Нетно произв одств о на електрическа енергия в
2
т.ч. произв едена по:
2.1 Комбиниран начин

кWh

2.2 Кондензационен начин

кWh

3 Продадена електрическа енергия в т.ч. на:
3.1 Регулиран пазар в т.ч.

кWh

кWh
кWh
кWh

3.1.1. краен снабдител:

кWh

3.1.2. обществ ен достав чик

кWh

3.2.

кWh

Св ободен пазар в т.ч.:

3.2.1. в страната:
3.2.2. за износ:
4 Дългосрочни догов ори:
Разход на горив а за произв одств о на
5 електрическа енергия, по в идов е:
- в ъглища местни
5.1.
- в ъглища в носни
5.2.

кWh
кWh
кWh

t
t

5.3.

- мазут/газьол

t

5.4.

- природен газ

хил.m3

5.5.

- биогорив о, в т.ч.

t

5.5.1.

* дърв а(дърв есни отпадъци)

t

5.5.2.

* слънчогледов и шлюпки

t

5.5.3.

* други
6 Долна топлина на изгаряне, по в идов е горив а:
6.1 - в ъглища местни

t
kcal/kg

6.2.

- в ъглища в носни

kcal/kg

6.3.

- мазут/газьол

kcal/kg

6.4.

- природен газ

kcal/m3

6.5.

- биогорив о, в т.ч.

kcal/kg

6.5.1.

* дърв а(дърв есни отпадъци)

kcal/kg

6.5.2.

* слънчогледов и шлюпки

kcal/kg

6.5.3.

* други

kcal/kg

7 Брутен специфичен разход на услов но горив о за
произв одств о на електрическа енергия:
8 КПД
9

I -во
тримесечие

g/kWh

Складов а наличност на в ъглища в началото на,
по в идов е:

9.1.

местни в ъглища

t

9.2.

в носни в ъглища

t

Складов а наличност на в ъглища в края на
10
периода, по в идов е:
10.1. местни в ъглища

t

10.2.

t

в носни в ъглища

* Име на юридическо/физическо лице

Изготвил:
Тел. за връзка:

Директор/Управител:

II -ро
тримесечие

III -то
тримесечие

IV -то
тримесечие

Всичко за
периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 3
Приложение № 17 към чл. 15

Приложение №17 към чл.15
Задължено лице*: ….............................................

Месечна и годишна информация предоставяна от Лицето, осъществяващо дейности по пренос на електрическа енергия
№

Показател

Мярка

Електрическа енергия постъпила в електропреносната мреж а,
в т.ч. от:

1

А Системорегулиращи ВЕЦ
Б Системорегулиращи ПАВЕЦ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

Всичко за
периода

kWh
kWh

В Производители, присъединени към електропреносната мрежа
1.1.
кондензационни централи, общо
1.2.
зав одски централи, общо
1.3.
топлофикационни централи, общо
1.4.
АЕЦ, общо
ВЕЦ, общо
1.5.
1.6.
ПАВЕЦ, общо
1.7.
в ятърни централи, общо
1.8.
фотов олтаични централи общо
1.9.
централи на биомаса, общо
1.10.
централи на газ от в ъзобнов яеми източници, общо
1.11.
други ВЕИ , общо
Инсталирана мощност по производители и по видове централи
2

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

2.1. кондензационни централи
……………..
2.2. зав одски централи
……………..
2.3. топлофикационни централи
……………..
2.4. АЕЦ
……………..
2.5. ПАВЕЦ
……………..
2.6. Водноелектрически централи (ВЕЦ)
……………..

МW
МW
МW
МW
МW
kW

2.7. Вятърни електрически централи (ВтЕЦ)
……………..

kW

2.8. Фотов олтаични електрически централи (ФЕЦ)
……………..

kW

2.9. Електрически централи на биомаса (БЕЦ)
……………..

kW

2.10.

ІІ

І

kWh

Електрически централи на газ от в ъзобнов яеми източници (БиоГЕЦ)

kW

……………..
2.11. други ВЕИ

kW

……………..
3

ВНОС, в т.ч. от:
А

kWh
kWh

търгов ски в нос от страни

Б

трансграничен пренос

kWh

В

нетъргов ски обмен

kWh

Г
4
4.1.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
5

несъгласув ан в нос
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, НАПУСНАЛА ПРЕНОСНАТА МРЕЖ А, в т.ч. за:
Разпределителните мреж и, в т.ч. за:
Крайните снабдители
Лица достав ящи енергия
Технологични разходи на разпред. мрежи
Крайни клиенти, присъединени към преносната мреж а, в т.ч.:
Крайни клиенти, които са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
достав чик
Крайни клиенти, които не са се в ъзползв али от прав ото си да
изберат достав чик
ИЗНОС, в т.ч. за:
търгов ски износ по страни
нетъргов ски обмен
трансграничен пренос
TЕХНОЛОГ. РАЗХОДИ, в т.ч.:
Tехнолог. разходи за пренос
Tехнолог. разходи за регулиране ЕЕС
Дълж ина на преносната мреж а
Брой потребители ВН
Средна цена за пренос, без ДДС

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

5.1.
5.2.
6
6.1.
6.2.
6.3.
7
7.1
7.2
8
9
10

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
km
бр.
лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ки:
1. По т.1.3, подточки 1-7, в отделни приложения (по месеци и в сичко) се представ я
разпределение по произв одств ени единици, съгласно приложенията от стр. 2 - 17/1,
17/2, 17/2, 17/2, 17/2и 17/2.
2. По т. 2.3.1 в отделно приложение се подав ат продажбите по старани - стр.2 - 18/1
3. Данните по т.4 и т.5 са отчетни данни към 31 декемв ри на предходната година.

Продълж ение на Прилож ение 17
Разбивка на енергията, постъпила в преносната мрежа по производители
17/1: електроенергия от кондензационни централи
Наименование на кондензац. централа

№
1.
2.

Мярка

n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/2: електроенергия от заводски централи
Наименование на заводската централа

Мярка

1.
2.
n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/3: електроенергия от топлофикационни централи
Наименование на топлоф.централа

Мярка

1.
2.
n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/4: електроенергия от ВЕЦ
Наименование на ВЕЦ

№
1.
2.

Мярка

n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/5: електроенергия от вятърни централи
Наименование на вятърната централа

Мярка

1.
2.
n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/6: електроенергия от фотоволтаични централи
Наименование на фотоволтаичната централа

Мярка

1.
2.
n.
ОБЩО:
17/7: електроенергия от централи на др. ВЕИ
Наименование и вид (биогаз/дърв есни отпадъци…) на централата
на др. ВЕИ
1.
2.
n.
ОБЩО:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

17/8: Продадена електроенергия извън страната - по страни

1.
2.
3
4
5

Държ ава

Мярка

Турция
Гърция
Македония
Албания
Други

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

ОБЩО:

И зготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

С Т Р.

54

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74
Приложение № 18 към чл. 15

Приложение №18 към чл.15
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от Лицето, осъществяващо дейности по пренос на електрическа енергия за предстоящ есенно-зимен период

№
1

Показател

Електрическа енергия постъпила в електропреносната мреж а, в
т.ч. от:
А Системорегулиращи ВЕЦ
Б Системорегулиращи ПАВЕЦ

В
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
3
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
4
4.1
4.2
5
5.1.
5.2.
5.3.
6
6.1.
6.2.
7

Производители, присъединени към електропреносната мрежа

кондензационни централи, общо
зав одски централи, общо
топлофикационни централи, общо
АЕЦ, общо
ВЕЦ, общо
ПАВЕЦ, общо
в ятърни централи, общо
фотов олтаични централи общо
централи на биомаса, общо
централи на газ от в ъзобнов яеми източници, общо
други ВЕИ, общо

ВНОС, в т.ч. от:

търгов ски
трансграничен пренос
нетъргов ски обмен
несъгласув ан в нос
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, НАПУСНАЛА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА, в т.ч. за:
Разпределителните мреж и, в т.ч. за:
Крайните снабдители
Лица достав ящи енергия
Технологични разходи на разпред. мрежи
Крайни клиенти, присъединени към преносната мреж а, в т.ч.:
Крайни клиенти, които са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
достав чик
Крайни клиенти, които не са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
достав чик
ИЗНОС, в т.ч. за:
търгов ски обмен
нетъргов ски обмен
трансграничен пренос
TЕХНОЛОГ. РАЗХОДИ, в т.ч.:
Tехнолог. разходи за пренос
Tехнолог. разходи за регулиране ЕЕС
Средна цена за пренос, без ДДС

Мярка

X

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: По т.1.3, в отделни приложения се представ я разпределение по произв одители,
месеци и в сичко за периода.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

XI

XII

I

II

III

Всичко за
периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5
Приложение № 19 към чл. 15

Приложение №19 към чл.15
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от Лицето, осъществяващо дейности по пренос на електрическа енергия

№

Показател

Мярка

1

Електрическа енергия постъпила в електропреносната мреж а, в т.ч. от:

kWh

А Системорегулиращи ВЕЦ
Б Системорегулиращи ПАВЕЦ
В Производители, присъединени към електропреносната мрежа
1.1.
кондензационни централи, общо
1.2.
зав одски централи, общо
1.3.
топлофикационни централи, общо
1.4.
АЕЦ, общо
ВЕЦ, общо
1.5.
1.6.
ПАВЕЦ, общо
1.7.
в ятърни централи, общо
1.8.
фотов олтаични централи общо
1.9.
централи на биомаса, общо
1.10.
централи на газ от в ъзобнов яеми източници, общо
1.11.
други ВЕИ, общо
2
ВНОС, в т.ч. от:
2.1.
търгов ски
2.2.
трансграничен пренос
2.3.
нетъргов ски обмен
2.4.
несъгласув ан в нос
ЕЛ. ЕНЕРГИЯ, НАПУСНАЛА ПРЕНОСНАТА МРЕЖА, в т.ч. за:
3
3.1. Разпределителните мреж и, в т.ч. за:
3.1.1. Крайните снабдители
3.1.2. Лица достав ящи енергия
3.1.3. Технологични разходи на разпред. мрежи
4
Крайни клиенти, присъединени към преносната мреж а, в т.ч.:
4.1

Крайни клиенти, които са се в ъзползв али от прав ото си да изберат достав чик

Крайни клиенти, които не са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
4.2 достав чик
5
ИЗНОС, в т.ч. за:
5.1.
търгов ски обмен
5.2.
нетъргов ски обмен
5.3.
трансграничен пренос
TЕХНОЛОГ. РАЗХОДИ, в т.ч.:
6
6.1. Tехнолог. разходи за пренос
6.2. Tехнолог. разходи за регулиране ЕЕС
7
Средна цена за пренос, без ДДС

I -во
тримесечие

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: По т.1.3, в отделни приложения се представ я разпределение по произв одители,
месеци и в сичко за периода.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

II -ро
тримесечие

III -то
тримесечие

IV -то
тримесечие

Всичко за
периода

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74
Приложение № 20 към чл. 16

Приложение №20 към чл.16
Задължено лице*: ….............................................
Месечна и годишна информация предоставяна от обществения доставчик на електрическа енергия
Клиенти, присъединени на ВН, които не са се възползвали от правото си да изберат доставчик
Месец

Показател

Мярка

І. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с три скали, в т.ч.:
1. Върхов а
2. Днев на
3. Нощна
ІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с две скали, в т.ч.:
1. Днев на
2. Нощна
ІІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с една скала
IV. Всичко потребление ВН
V. Средна продаж на цена на ел. ен., без ДДС
VI. Електрическа енергия за технологични разходи
на разпределителните мреж и

I

II

III

………….

X

XI

XII

Всичко за
периода

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв ./MWh
kWh

VII. Средна продаж на цена на ел. енергия за
технологични разходи на разпред. мреж и, без ДДС

лв ./MWh

VIII. Средна цена на изкупуване на ел. енергия от
възобновяеми източници по видове централи, без
ДДС

лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Използвани съкращения:
1. ВН: в исоко напрежение
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Приложение № 21 към чл. 16

Приложение №21 към чл.16
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от обществения доставчик за предстоящ есенно-зимен период
Клиенти, присъединени на ВН, които не са се възползвали от правото си да изберат доставчик
Показател
І. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с три скали, в т.ч.:
1. Върхов а
2. Днев на
3. Нощна
ІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с две скали, в т.ч.:
1. Днев на
2. Нощна
ІІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с една скала
IV. Всичко потребление ВН
V. Средна продаж на цена на ел. ен., без ДДС
VI. Електрическа енергия за технологични разходи
на разпределителните мреж и

Месец
Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв ./MWh
kWh

VII. Средна продаж на цена на ел. енергия за
технологични разходи на разпред. мреж и, без ДДС

лв ./MWh

VIII. Средна цена на изкупуване на ел. енергия от
възобновяеми източници по видове централи, без
ДДС

лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Използвани съкращения:
1. ВН: в исоко напрежение.
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

X

XI

XII

I

II

III

Всичко за периода

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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Приложение № 22 към чл. 16

Приложение №22 към чл.16
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от обществения доставчик за предстоящ едногодишен период
Клиенти, присъединени на ВН, които не са се възползвали от правото си да изберат доставчик
Показател
І. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с три скали, в т.ч.:
1. Върхов а
2. Днев на
3. Нощна
ІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с две скали, в т.ч.:
1. Днев на
2. Нощна
ІІІ. Ел. енергия използвана за стопанска дейност,
измерена с една скала
IV. Всичко потребление ВН
V. Средна продаж на цена на ел. ен., без ДДС
VI. Електрическа енергия за технологични разходи
на разпределителните мреж и

Месец

I -во тримесечие

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв ./MWh
kWh

VII. Средна продаж на цена на ел. енергия за
технологични разходи на разпред. мреж и, без ДДС

лв ./MWh

VIII. Средна цена на изкупуване на ел. енергия от
възобновяеми източници по видове централи, без
ДДС

лв ./MWh

* Име на юридическо/физическо лице
Използвани съкращения:
1. ВН: в исоко напрежение.
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

II -ро тримесечие

III -то триме- IV -то тримеВсичко за периода
сечие
сечие
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Задължено лице*: ….............................................

Месечна и годишна информация предоставяна от операторите на електроразпределителните мрежи
Електроенергиен баланс на разпределителната мрежа
№
1
1.1.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.3.
2
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
3

Показате л

М ярка

Еле ктриче ска е не ргия за разпре де ле ние - на в хода на
разпределит елнат а мрежа, в т.ч. от:
От пре носната мре ж а
От производите ли, присъе д. към разпр. мре ж а, в т.ч. от.:
кондензационни цент рали, общо
т оплофикационни цент рали, общо
зав одски цент рали, общо
АЕЦ, общо
ВЕЦ, общо
в ят ърни цент рали, общо
фот ов олт аични цент рали, общо
цент рали на биомаса, общо
цент рали на газ от в ъзобнов яеми изт очници, общо
други ВЕИ , общо
Съсе дни разпре де лите лни мре ж и
Инсталирана мощност на це нтралите от възобновяе ми
източници, по производите ли и по видове це нтрали
кондензационни цент рали
……………..
т оплофикационни цент рали
……………..
зав одски цент рали
……………..
Водноелект рически цент рали (ВЕЦ)
……………..
Вят ърни елект рически цент рали (Вт ЕЦ)
……………..
Фот ов олт аични елект рически цент рали (ФЕЦ)
……………..
Елект рически цент рали на биомаса (БЕЦ)
……………..
Елект рически цент рали на газ от в ъзобнов яеми изт очници
(БиоГЕЦ)
……………..
други ВЕИ
……………..
Пре не се на ЕЕ пре з разпр. мре ж и, в т.ч. за:

I

…..

XII

Всичко за пе риода

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

MW
MW
MW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kWh

3.1. Клиент и на крайния снабдит ел
Клиент и, присъединени към разпределит елнат а мрежа, коит о не
3.2.
са се в ъзползв али от прав от о си да изберат дост ав чик
Клиент и, присъединени към разпределит елнат а мрежа, коит о са
3.3.
се в ъзползв али от прав от о си да изберат дост ав чик
Собст в ени нужди на операт орит е на елект роразпределит елнит е
3.4.
мрежи
3.5. Съсе дни ЕРД
Общо пренесена ЕЕ на СрН
3.5.1.
3.5.2. Общо пренесена ЕЕ на НН
Те хнологични разходи за разпре де ле ние на е ле ктриче ска
4
е не ргия
Контролна сума
5
Дълж ина на мре ж ите , в т.ч.:
5.1. Средно напрежение
5.2. Ниско напрежение
6
Общ брой потре бите ли, в т.ч.:
6.1. Други ст опански
6.2. Бит ов и
7
Сре дна це на за пре нос , бе з ДДС

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
km
km
km
бр.
бр.
бр.
лв/k Wh

* Име на юридическо/физическо лице
Забе ле ж ки:
1. За обобщ. данни по т .Б1 до Б6 се дав а разбив ка по произв одст в . единици, съгласно
приложеният а от ст р. 2 - 23/Б1, 23/Б2, 23/Б3, 23/Б4, 23/Б5 и 23/Б6.
2. Даннит е по т .4 и т .5 са от чет ни данни към 31 декемв ри на предходнат а година.

ст р. 1 от 2

Ра збивка на енергията за ра зпределение, произведена от центра ли, присъединени към
ра зпределителна та мрежа , по производствени единици
23/Б1: е ле ктрое не ргия от конде нзационни це нтрали.
Наиме нование на конде нзационната це нтрала
М ярка
I
№
1.
kWh
2.
kWh
kWh
n.
kWh
ОБЩО:
k Wh
23/Б2: е ле ктрое не ргия от топлофикационни це нтрали.
№
Наиме нование на топлофикационната це нтрала
1.
2.

Продълж е ние на Прилож е ние 23

…..

XII

Всичко

I

…..

XII

Всичко

ОБЩО:

М ярка
kWh
kWh
kWh
kWh
k Wh

I

…..

XII

Всичко

ОБЩО:

М ярка
kWh
kWh
kWh
kWh
k Wh

I

…..

XII

Всичко

ОБЩО:

М ярка
kWh
kWh
kWh
kWh
k Wh

I

…..

XII

Всичко

ОБЩО:

М ярка
kWh
kWh
kWh
kWh
k Wh

М ярка

I

…..

XII

Всичко

n.
23/Б3: е ле ктрое не ргия от заводски це нтрали.
Наиме нование на заводската це нтрала
1.
2.
n.
23/Б4: е ле ктрое не ргия от водно-е ле ктриче ски це нтрали (ВЕЦ)
№
Наиме нование на ВЕЦ
1.
2.
n.
23/Б5: е ле ктрое не ргия от вятърни це нтрали
Наиме нование на вятърната це нтрала
1.
2.
n.
23/Б6: е ле ктрое не ргия от це нтрали на други ВЕИ
Наиме нование и вид (фот ов олт аична/биомаса/биогаз/…) на
це нтралата на др. ВЕИ

kWh

1.
2.
n.
ОБЩО:
И згот в ил:
Тел. за в ръзка:

kWh
kWh
kWh
k Wh
Директ ор/Управ ит ел:

ст р. 2
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Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация от операторите на електроразпределителните мрежи за предстоящ есенно-зимен
период
Електроенергиен баланс на разпределителната мрежа

Показател

№

Мярка

Електрическа енергия за разпределение - на в хода
на разпределителната мрежа, в т.ч. от:
1.1. От преносната мреж а
От производители, присъед. към разпр. мреж а, в т.ч.
1.2. от:
1.2.1.
кондензационни централи, общо
1.2.2.
топлофикационни централи, общо
1.2.3.
зав одски централи, общо
1.2.4.
АЕЦ, общо
1.2.5.
ВЕЦ, общо
1.2.6.
в ятърни централи, общо
1.2.7.
фотов олтаични централи, общо
1.2.8.
централи на биомаса, общо
1.2.9.
централи на газ от в ъзобнов яеми източници, общо
1.2.10.
други ВЕИ , общо
Пренесена ЕЕ през разпр. мреж и, в т.ч. за:
2
(=А+Б+В+Г+Д)
2.1.
Клиенти на крайния снабдител
Клиенти, присъединени към разпределителната мрежа,
2.2.
които не са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
достав чик
Клиенти, присъединени към разпределителната мрежа,
2.3.
които са се в ъзползв али от прав ото си да изберат
достав чик
Собств ени нужди на операторите на
2.4.
електроразпределителните мрежи
2.5.
Съседни ЕРД
2.5.1. Общо пренесена ЕЕ на СрН
2.5.2. Общо пренесена ЕЕ на НН (=2-2.1)
Технологични разходи за разпределение на
3
електрическа енергия (= 1 - 2)
Контролна сума(=1-2-3)
Средна цена за пренос , без ДДС
4
1

X

XI

XII

I

II

III

Всичко за
периода

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв/kWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка:
1. За обобщените данни по т.Б1 до Б5 се дав а разбив ка по произв одств ени единици, съгласно приложения от стр. 2 - 24/Б1, 24/Б2, 24/Б3,
24/Б4, 24/Б5 и 24/Б6.

Продълж ение на Прилож ение 24
Разбивка на енергията за разпределение, произведена от централи, присъединени към разпределителната мрежа, по
производствени единици
24/Б1: електроенергия от кондензационни централи
№
Наименование на кондензационната централа
1.
2.

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Мярка

X

XI

XII

I

II

III

Всичко

n.
ОБЩО:
24/Б2: електроенергия от топлофикационни централи (ТфТЕЦ)
№
Наименование на Тф ТЕЦ
1.
2.
n.

24/Б3: електроенергия от заводски централи
Наименование на заводската централа
1.
2.
n.
24/Б4: електроенергия от водно-електрически централи (ВЕЦ)
№
Наименование на ВЕЦ
1.
2.
n.
24/Б5: електроенергия от вятърни централи
Наименование на вятърната централа
1.
2.
n.

24/Б6: електроенергия от централи на други ВЕИ
Наименование и вид (фотов олтаична/
биогаз/биомаса…) на централата на др. ВЕИ
1.
2.
n.
ОБЩО:

И зготв ил:
Тел. за в ръзка:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Директор/Управ ител:

С Т Р.
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Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация от електроразпределителните дружества за предстоящ едногодишен период
Електроенергиен баланс на разпределителната мрежа
№

Показател

Мярка

Електрическа енергия за разпределение - на в хода
на разпределителната мрежа, в т.ч. от:
1.1. От преносната мреж а
От производители, присъед. към разпр. мреж а, в
1.2. т.ч. от:
1.2.1.
кондензационни централи, общо
1.2.2.
топлофикационни централи, общо
1.2.3.
зав одски централи, общо
1.2.4.
АЕЦ, общо
1.2.5.
ВЕЦ, общо
1.2.6.
в ятърни централи, общо
1.2.7.
фотов олтаични централи, общо
1.2.8.
централи на биомаса, общо
1.2.9.
централи на газ от в ъзобнов яеми източници, общо
1.2.10.
други ВЕИ , общо
Пренесена ЕЕ през разпр. мреж и, в т.ч. за:
2
(=А+Б+В+Г+Д)
2.1. Клиенти на крайния снабдител
Клиенти, присъединени към разпределителната
2.2. мрежа, които не са се в ъзползв али от прав ото си да
изберат достав чик
Клиенти, присъединени към разпределителната
2.3. мрежа, които са се в ъзползв али от прав ото си да
изберат достав чик
Собств ени нужди на операторите на
2.4.
електроразпределителните мрежи
2.5. Съседни ЕРД
1

I -во триме- II-ро триме- III-то триме- IV-то триме- Всичко за
сечие
сечие
сечие
сечие
периода

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

kWh
kWh
kWh
kWh

Общо пренесена ЕЕ на СрН

2.5.1.
2.5.2. Общо пренесена ЕЕ на НН (=2-2.1)
Технологични разходи за разпределение на
3
електрическа енергия (= 1 - 2)
Контролна сума(=1-2-3)
4
Средна цена за пренос , без ДДС

kWh
kWh
kWh
kWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка:
1. За обобщените данни по т. Б1 до т. Б5 се дав а разбив ка по произв одств ени единици, съгласно приложения от стр. 2 - 25/Б1, 25/Б2, 25/Б3,
25/Б4, 25/Б5, 25/Б6 и 25/Б7.

Продълж ение на Прилож ение 25
Разбивка на енергията за разпределение, произведена от централи, присъединени към разпределителната мрежа, по
производствени единици
25/Б1: електроенергия от кондензационни центраби
№
Наименование на кондензационната централа
1.
2.
n.
ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

Мярка

I -во трим.

II-ро трим.

III-то трим.

IV-то трим.

Всичко

25/Б2: електроенергия от топлофикационни централи (ТфТЕЦ)
№
Наименование на Тф ТЕЦ
Мярка
1.
kWh
2.
kWh
kWh
n.
kWh
ОБЩО:
kWh
25/Б3: електроенергия от заводски централи
Наименование на заводската централа
1.
2.
n.
ОБЩО:

Мярка
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

25/Б4: електроенергия от водно-електрически централи (ВЕЦ)
Наименование на ВЕЦ
Мярка
№
1.
kWh
2.
kWh
kWh
n.
kWh
ОБЩО:
kWh
25/Б5: електроенергия от вятърни централи
Наименование на вятърната централа
1.
2.
n.
ОБЩО:
25/Б6: електроенергия от централи на други ВЕИ
Наименование и вид (фотов олтаична / биогаз/…) на
централата на др. ВЕИ
1.
2.
n.
ОБЩО:

И зготв ил:
Тел. за в ръзка:

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh

Директор/Управ ител:

БРОЙ 74
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Месечна и годишна информация предоставяна от крайния снабдител
Потребление от потребителите на крайния снабдител
Година: ……………

Показател
І. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с три скали, в т.ч.: (1+2+3)
1. Върхов а, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Ниско напрежение
2. Днев на, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
3. Нощна, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
ІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с дв е скали, в т.ч. (1+2)
1. Днев на, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
2. Нощна, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
една скала, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІV. Обществен сектор по тарифни зони и начин на измерване ОБЩО (І+ІІ+ІІІ)
V. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с дв е
скали, в т.ч.:
- Днев на
- Нощна
VІ. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с една
скала
VII. Всичко ел. енергия - БИТ (V+VІ)
VIII. Всичко потребление (IV+VIІ)
ІХ. Средна продаж на цена на ел. енергията за стоп. и общ. сектор,
доставяна от крайния снабдител
ІХ. Средна продаж на цена БИТ

Месец
Мярка

I

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв /кWh
лв /кWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура.

Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

……

XII

Всичко за периода

С Т Р.

62

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74
Приложение № 27 към чл. 19

Приложение №27 към чл.19
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от крайния снабдител за предстоящ есенно-зимен период
Потребление от потребителите на крайния снабдител
Показател
І. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с три скали, в т.ч.: (1+2+3)
1. Върхов а, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
2. Днев на, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
3. Нощна, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
ІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с дв е скали, в т.ч. (1+2)
1. Днев на, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
2. Нощна, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
една скала, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІV. Обществен сектор по тарифни зони и начин на измерване –
ОБЩО (І+ІІ+ІІІ)
V. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с дв е
скали, в т.ч.:
- Днев на
- Нощна
VІ. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с една
скала
VII. Всичко ел. енергия - БИТ (V+VІ)
VIII. Всичко потребление (IV+VIІ)
ІХ. Средна продаж на цена на ел. енергията за стоп. и общ.
сектор, доставяна от крайния снабдител
Х. Средна продаж на цена БИТ

Месец
Мярка

X

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв /кWh
лв /кWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

XI

XII

I

II

III

Всичко за
периода
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Приложение № 28 към чл. 19

Приложение №28 към чл.19
Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация предоставяна от крайния снабдител за предстоящ едногодишен период
Потребление от потребители на крайния снабдител, присъединени към електроразпределителната мрежа

Показател
І. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с три скали, в т.ч.: (1+2+3)
1. Върхов а, в т.ч.:1
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
2. Днев на, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
3. Нощна, в т.ч.:
- Високо напрежение (генераторно)
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
ІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
електромер с дв е скали, в т.ч. (1+2)
1. Днев на, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
2. Нощна, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІІІ. Ел.енергия използв ана за стоп. и обществ ена дейност измерена с
една скала, в т.ч.:
- Средно напрежение
- Ниско напрежение
- Улично осв етление
ІV. Обществен сектор по тарифни зони и начин на измерване –
ОБЩО (І+ІІ+ІІІ)
V. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с дв е
скали, в т.ч.:
- Днев на
- Нощна
VІ. Ел.енергия за битов и нужди при измерв ане с електромер с една
скала
VII. Всичко ел. енергия - БИТ (V+VІ)
VIII. Всичко потребление (IV+VIІ)
ІХ. Средна продаж на цена на ел. енергията за стоп. и общ.
сектор, доставяна от крайния снабдител
Х. Средна продаж на цена БИТ

Период
Мярка

I -во тримесечие

kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
kWh
лв /кWh
лв /кWh

* Име на юридическо/физическо лице
Забележ ка: Информацията се дав а в съотв етств ие с тарифната структура.
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

II-ро тримесечие

III-то тримесечие

IV-то тримесечие

Всичко за
периода

С Т Р.
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Приложение
№ към
29 към
Приложение №29
чл.13 чл. 13
Регламент (ЕС) № 2964/95 от 20.12.1995 г. и Решение (1999/280/ЕС)
Отчетна информация от вносителите на суров нефт

№

Държава- произход

Съдържан
ие на сяра- API
%

Количество
(тонове)

Брой
барели1000
барела

Средна Средна
Стойност Стойност
цена CIF цена CIFв лева
в ($)
-$/барел $/1000 т

API - средна плътност в градуси на Американския петролен институт (АПИ)

Приложение № 30 към чл. 20

Приложение 30 към чл.20
Задължено лице*: ….............................................
Месечна и годишна информация за производство и пренос на топлинна енергия
Показател
1 Инсталирана топлинна мощност
Брутно произв одств о на топлинна
2
енергия
Купена топлинна енергия от други
3
произв одители
Общо топлинна енергия за пренос
4
(т.2+т.3)
5 Собств ени нужди от топлинна енергия
6
7
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.
9
9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.5.1.
9.5.2.
9.5.3.
10

Мярка

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

MW
кWh
кWh
кWh
кWh

Технологични разходи на топлинна
кWh
енергия в топлопреносните мрежи
Топлинна енергия за разпределение,
кWh
по в идов е потребители:
Стопански и промишлени потребители
кWh
на пара
Стопански и промишлени потребители
кWh
на гореща вода
Бюджетни
кWh
Битов и
кWh
Разход на горив а за произв одств о на
топлинна енергия, по в идов е горив а
в ъглища местни
t
в ъглища в носни
t
мазут
t
газ
1000.m3
биогорив а
t
* дърв а(дърв есни отпадъци)
t
* слънчогледов и шлюпки
t
* други
t
Долна топлина на изгаряне, по в идов е
горив а
в ъглища местни
кcal/кg
в ъглища в носни
кcal/кg
мазут
кcal/кg
газ
кcal/Nm3
биогорив а, в т.ч:
кcal/кg
* дърв а(дърв есни отпадъци)
kcal/kg
* слънчогледов и шлюпки
kcal/kg
* други
kcal/kg
Брутен специфичен разход на услов но
kg/МWh
горив о за произв одств о на топлинна
енергия

11 Коефициент на ефектив ност
12 Присъединен топлинен тов ар в т.ч.:
12.1 Небитов и потребители на пара
Небитов и потребители на гореща
12.2
вода в т.ч.
12.2.1. Бюджетни
12.3. Битов и
13 Дължина на топлопреносната мрежа

%
МW
МW
МW
МW
МW
кm

14 Брой абонати, по в идов е
14.1 Небитов и потребители на пара

бр.

14.2 Небитов и на гореща вода в т.ч.

бр.

14.2.1. Бюджетни
14.3 Битов и
15 Средна продажна цена без ДДС

бр.
бр.
лв /МВтч

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

Всичко
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Приложение № 31 към чл. 20

Приложение 31 към чл.20

Задължено лице*: ….............................................

Прогнозна информация за производство и пренос на топлинна
енергия за предстоящ есенно-зимен период
Показател
1 Инсталирана топлинна мощност

MW

2 Брутно произв одств о на топлинна енергия

MWh

Купена топлинна енергия от други
3
произв одители

MWh

4 Общо топлинна енергия за пренос (т.2+т.3)

MWh

5 Собств ени нужди от топлинна енергия
Технологични разходи на топлинна
6
енергия в топлопреносните мрежи
Топлинна енергия за разпределение, по
7
в идов е потребители:
7.1. Небитов и потребители на пара
Небитов и потребители на гореща вода в
7.2.
т.ч.
7.2.1. Бюджетни
7.3. Битов и
Разход на горив а за произв одств о на
8
топлинна енергия, по в идов е горив а
8.1 в ъглища местни
8.2 в ъглища в носни
8.3 мазут
8.4 газ
8.5 биогорив а, в т.ч.:
8.5.1. * дърв а(дърв есни отпадъци)
8.5.2. * слънчогледов и шлюпки
8.5.3. * други
Долна топлина на изгаряне, по в идов е
9
горив а
9.1
в ъглища местни
9.2.
в ъглища в носни
9.3. мазут
9.4. газ
9.4. биогорив а
9.5.1. * дърв а(дърв есни отпадъци)
9.5.2. * слънчогледов и шлюпки
9.5.3. * други
Брутен специфичен разход на услов но
10 горив о за произв одств о на топлинна
енергия
11

Мярка

Коефициент на ефектив ност

X

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

t
t
t
1000.m3
t
t
t
t

кcal/кg
кcal/кg
кcal/кg
кcal/Nm3
кcal/кg
kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg
kg/МWh
%

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

XI

XII

Общо ІVто трим.

I

II

III

Общо І во трим.

Всичко

С Т Р.
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Приложение
№ 32
20
Приложение
32към
към чл.
чл.20

Задължено лице*: ….............................................
Прогнозна информация за производство и пренос на топлинна
енергия за предстоящ едногодишен период
Показател

1
2
3
4
5

6

7
7.1.
7.2.
7.2.1.
7.3.
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.5.1.
8.5.2.
8.5.3.

Инсталирана топлинна мощност
Брутно произв одств о на топлинна
енергия
Купена топлинна енергия от други
произв одители
Общо топлинна енергия за пренос
(т.2+т.3)
Собств ени нужди от топлинна
енергия
Технологични разходи на
топлинна енергия в
топлопреносните мрежи
Топлинна енергия за
разпределение, по в идов е
потребители:
Небитов и потребители на пара
Небитов и потребители на гореща
вода в т.ч.
Бюджетни
Битов и
Разход на горив а за произв одств о
на топлинна енергия, по в идов е
горив а
в ъглища местни
в ъглища в носни
мазут
газ
биогорив а, в т.ч.

9.1
9.2.
9.3.
9.4.
9.4.

* дърв а(дърв есни отпадъци)
* слънчогледов и шлюпки
* други
Долна топлина на изгаряне, по
в идов е горив а
в ъглища местни
в ъглища в носни
мазут
газ
биогорив а

9.5.1.

* дърв а(дърв есни отпадъци)

9

9.5.2.

* слънчогледов и шлюпки
9.5.3. * други
Брутен специфичен разход на
10 услов но горив о за произв одств о
на топлинна енергия
11 Коефициент на ефектив ност

Мярка

I -во триме- II-ро триме- III-ро триме- IV-ро тримесечие
сечие
сечие
сечие

Всичко

MW
MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

MWh
MWh
MWh
MWh
MWh

t
t
t
1000.m3
t
t
t
t

кcal/кg
кcal/кg
кcal/кg
кcal/Nm3
кcal/кg
kcal/kg
kcal/kg
kcal/kg
kg/МWh
%

* Име на юридическо/физическо лице
Изготв ил:
Тел. за в ръзка:

Директор/Управ ител:

“
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§ 23. Създава се приложение № 33 към чл. 25:
„Приложение № 33
към чл. 25
Приложение 33 към чл.25

О1 - Н Е Ф Т ОП Р Е Р АБ ОТ КА

Година на докладване ………………... г.
в хиляди тона годишно
Вид на инфраструктурата

Дестилация
Атмосферна дестилация
АД-3
АД-4
АВД-1 (атмосферен блок)
УСВД/позволяваща УСВД

Съществ ув аща инфраструктура
Положение към
1/1/20..
Капацитет

Неработеща
[> 3 г.]
Капацитет

Инфраструктура в процес на
изграждане

Планирана инфраструктура
(ОИР)

Положение към 31/3/20…

Положение към 31/3/20…..

Брой

Капацитет

Брой

Капацитет

Допълнителни съоръжения за в ъв еждане в
експлоатация
20... + [0-2] г.
Брой

Капацитет

Инфраструктура, подлежаща на изв еждане от
експлоатация
20…. + [0-2] г.

20…. + [3-5] г.
Капацитет

Брой

Капацитет

20…. + [3-5] г.
Капацитет

Вакуумна дестилация
АВД-1 (в акуумен блок)
ВДМ-2
УСВД/позволяваща УСВД
Крекинг
Висбрекинг
УСВД/позволяваща УСВД
Каталитичен крекинг с флуидизиран
катализатор
Крекинг в ъв в одородна среда
УСВД/позволяваща УСВД
Реформинг
УСВД/позволяваща УСВД
Обезсерване
ХО-1
ХО-2
ХО-3
ХО-4
ХО-5
ХОБ-1
ХО и ГО (секция 100)
ХО - Ксилоли
УСВД/позволяваща УСВД
Алкилиране
Изомеризация (С4)
УСВД/позволяваща УСВД
Етерификация
УСВД/позволяваща УСВД

Приложение 33 към чл.25

О2 - Т Р АН С П ОР Т И Р АН Е Н А Н Е Ф Т

Година на докладване 20….. г.
Съществ ув аща
инфраструктура

Инфраструктура в
процес на изграждане

Планирана
инфраструктура (ОИР)

Положение към 1/1/20…. Положение към 31/3/20…. Положение към 31/3/20….
Дължина (км)
Нефтопроводи за
транспортиране на суров
нефт
Тръбопроводи за
нефтопродукти
Допълнителна информация

Брой

Дължина (км)

Брой

Дължина (км)

Допълнителни съоръжения за
в ъв еждане в експлоатация
20…. + [0-2] г.
Брой

20... + [3-5] г.

Дължина (км)
Дължина (км)

Инфраструктура, подлежаща на
изв еждане от експлоатация
20... + [0-2] г.
Брой

20…. + [3-5] г.

Дължина (км) Дължина (км)

С Т Р.
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Приложение 33 към чл.25

О3- Т Р АН С Г Г Р АН И ЧН О Т Р АН С П ОР Т И Р АН Е Н А Н Е Ф Т

Година на докладване ……. г.
Вид на инфраструктурата

Съществ ув аща инфраструктура
Положение към
1/1/20…
Капацитет за
съхраняв ане (m3)

Инфраструктура в
процес на изграждане

Планирана
инфраструктура (ОИР)

Неработещ
Положение към 31/3/20… Положение към 31/3/20…
а
[> 3 г.]
Капацитет
Капацитет
Капацитет
за
за
за
Брой
Брой
съхраняв а
съхраняв а
съхраняв а
не (m3)
не (m3)
не (m3)

Допълнителни съоръжения за
в ъв еждане в експлоатация
20…. + [0-2] г.

20…. + [3-5] г.

Капацитет Капацитет
за
за
съхраняв а съхраняв а
не (m3)
не (m3)

Брой

Инфраструктура, подлежаща на
изв еждане от експлоатация
20….. + [0-2] г.

Брой

20…. + [3-5] г.

Капацитет Капацитет
за
за
съхраняв ан съхраняв а
е (m3)
не (m3)

Суров нефт
Инсталации за съхраняв ане
Резерв оари
Нефтопродукти
Инсталации за съхраняв ане
Резерв оари

Приложение 33 към чл.25

О4 - С Ъ ХР АН Я В АН Е Н А Н Е Ф Т
Година на докладване 20…. г
Държ ава-членка
Тип инфраструктура Точка 1.3 от Съществ ув аща
приложението
инфраструктура Чл. 5,
параграф 3

Инфраструктура в
процес на изграждане
1
( ) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2,
пар. 4 + Чл. 4 + Чл. 5,
пар. 1, букв а а)

Планирана
инфраструктура (ОИР)
(1) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2,
пар. 3 + Чл. 4 + Чл. 5,
пар. 1, букв а а)

Положение Неработещ Положение към 31/3/У
към 1/1/У г. а [>3 У] г.
г.

Положение към 31/3/У
г.

Капацитет Капацитет
за
за
съхраняв а съхраняв а
не (mЗ)
не (m3)

Брой

Капацитет
за
съхраняв а
не (m3)

Брой

Капацитет
за
съхраняв а
не (mЗ)

Допълнителни съоръжения за
Инфраструктура, подлежаща на
в ъв еждане в експлоатация (в
изв еждане от експлоатация ( 1) Чл.
1
процес на изграждане + ОИР) ( ) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 5 + Чл. 5, пар. 2
1, пар. 2 + Чл. 5, пар. 1, букв а в )
У + [0-2] г.

Брой

У + [3-5] г.

Капацитет Капацитет
за
за
съхраняв а съхраняв а
не (mЗ)
не (mЗ)

Суров нефт
Приложение 1.3
Инсталации за съхраняв ане
Резерв оари

Нефтопродукти
Приложение 1.3
Инсталации за съхраняв ане
Резерв оари
Допълнителна информация Чл. 5, Данни: напр. причини за инвестиране, проблеми, закъснения при нова инфраструктура
параграф 3

Забележка: „процес на изграждане" и „окончателно инвестиционно решение (ОИР)" включват реконструкциите.

У + [0-2] г.

Брой

У + [3-5] г.

Капацитет Капацитет
за
за
съхраняв а съхраняв а
не (mЗ)
не (mЗ)
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ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Е 1 - Г Е Н Е Р И Р АН Е Н А Е ЛЕ КТ Р ОЕ Н Е Р Г И Я
Година на докладване 20…. г.
Държ ава-членка
Вид на инфраструктурата
Точка 3.1 от приложението

Съществ ув аща
Инфраструктура в
инфраструктура Чл. 5, параграф процес на изграждане
Положение Неработеща [> 3
Положение към
към 1/1/20... г.
г.]
31/3/20…. г.
1
1
Мощност ( )
Мощност ( )
Брой
Мощност
(MW)
( 1) (МW)

С Т Р. 6 9
Приложение 33 към чл.25

Планирана
Допълнителни съоръжения, за
Инсталации, за които се очакв а да
инфраструктура (ОИР) които се очакв а в ъв еждане в
бъдат изв едени от експлоатация
Положение към
20...+ [0-2] г.
20... + [3-5]
20….+ [0-2] г.
20…. + [331/3/20... г.
г.
5] г.
Брой
Мощност
Брой
Мощност
Мощност
Брой
Мощност
Мощност
1
1
1
1
( ) (МW)
( ) (МW)
( ) (МW)
( ) (МW)
( 1)

Конвенционални топлоелектрически централи (≥ 100 MW), с възмож ност за изгаряне
Точна 3.1 от приложението + чл. 5, параграф, 1, буква г)
Въглища, вкл. лигнитни
въглища
с УСВД/с възм. за УСВД
Течни горива
с УСВД/с възм. за УСВД
Газови горива
с УСВД/с възм. за УСВД
Два или повече енергийни
източника (^
въглища и газ
с УСВД/с възм. за УСВД
Други
Атомни електроцентрали (≥ 100 MW) от тип
Точка 3.1 от приложението + чл. 5, параграф,1, буква б)
Водов оден реактор
Реактор с кипяща в ода
Графитогазов реактор
Реактор-размножител с бързи
неутрони
Други

Електроцентрали на биомаса/биогорива/отпадъци (≥ 20 MW), с възмож ност за изгаряне
Точна 3.1 от приложението + чл. 5, параграф, 1, буква г)
Биомаса
Отпадъци
Биогорив а
Централи за комбинирано производство на електроенергия и полезна топлинна енергия (електрогенерираща
Въглища, включително
лигнитни
с УСВД/с възм. за УСВД
Течни горива
с УСВД/с възм. за УСВД
Газови горива
с УСВД/с възм. за УСВД
Биомаса
Отпадъци
Два или повече енергийни
източника ( 2)
.../...
с УСВД/с възм. за УСВД
Водноелектрически централи (≥ 30MW) от типа
Точна 3.1 от приложението + чл. 5, параграф, 1, бунва б)
Със сезонно акумулиране (S)
С кратков ременно
акумулиране (SТ)
Хидрокинетични (R)
Само помпено-акумулиращи
(Р)
Със смесен режим - на
естеств ен поток и
акумулиране и други
Вятърни енергийни паркове (≥ 20 М\W) от тип
Точна 3.1 от приложението + чл. 5, параграф, 1, буква б)
На брега
В морето
Слънчеви топлоелектроцентрали и геотермални инсталации (≥ 20 MW)
Точна 3.1 от приложението
Слънчев и
топлоелектроцентрали
Геотермални инсталации
Фотоволтаични инсталации (≥ 10 MW)
Точна 3.1 от приложението
Допълнителна информация
Чл. 5, параграф 3
Данни: напр. причини за инв естиране, проблеми, закъснения при нов а инфраструктура
Забележка:

≥ 20 M W), възм. за изгаряне
с

С Т Р.
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Приложение 33 към чл.25

ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Година на докладване 20..г.

Държава членка

Вид на инфраструктурата
Точка 3.2 от приложението

Същ ествуващ а
инфраструктура
Чл. 5, параграф 3

Планирана
инфрасктруктура
Инфраструктура в процес
Допълнителни съоръжения за
(ОИР)
на изграждане Чл. 1, пар. Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, въвеждане в експлоатация (в процес на
2 + Чл. 2, пар. + 4 Чл. 4 + пар. 3 + Чл. 4 + Чл.
изгаждане + ОИР)
Чл. 5, пар. 1. буква а)
Чл. 1 пар. 2 + Чл. 5, пар. 1, буква в)
5, пар. 1 буква а)
Положение към
31/3/Y г.
Дължина
Дължина (km)
Брой
(km)

Положение към 1/1 Y г. Положение към 31/3/Y/г.
Дължина (km)

Брой

Y + [0-2] г.
Брой

Дължина (km)

Y + [3-5] г.
Дължина (km)

Инфраструктура, подлежащ а на
извеждане от експлоатация
Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 5 + Чл.
5, пар.2
Y + [0-2] г.
Брой

Дължина (km)

Y + [3-5] г.
Дължина
(km)

Въздушни линии (≥ 220kV), проектирани за напрежението, което на национално ниво обикновено се използва за междусистемни връзки (изберете обхвата)
Приложение 3.2
Променливо напрежение
[220-299 kV]
[300-359 kV]
[360-499 kV]
[x] (1)
Постоянно напрежение
300-499 MW
500-699 MW
700-999 MW
1 000 - 1 199 MW
друго
Кабелни линии (≥ 150 kV)
Променливо напрежение
[150 - 199 kV]
[220-299 kV]
[300-359 kV]
[360-499 kV]
друго
Постоянно напрежение
300-499 MW
500-699 MW
700-999 MW
1 000-1 199 MW
друго
Подводни линии (≥ 150 kV)
Променливо напрежение
[150-199 kV]
[220-299 kV]
[300-359 kV]
[380-499 kV]
друго
Постоянно напрежение
300-499 MW
500-699 MW
700-999 MW
1 000-1 199 MW
1 200- 1 599 MW
друга

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН
Е3-

ВЕСТНИК

ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ
Година на докладване 20... г.

С Т Р. 7 1
Приложение 33 към чл.25

Държава членка

Съществуваща
инфраструктура
Чл. 5, параграф 3

Вид на инфраструктурата
Приложение 3.2

Положение към 1/1 Y г.

Инфраструктура в процес на
изграждане
Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар 4 Чл. 4
+ Чл. 5, пар. 1. буква а)
Положение към 31/3/Y/г.
Капацитети
за пренос
MVA - AC
MW - DC)

Характеристики на участъка
Капацитети за
в докладващата държава- Напреже- пренос MVA - Дължина Напрежение (kV) AC MW - DC)
(km)
ние (kV)
членка (ДЧ)
Въздушни линии
Променливо напрежение
Граница (България Румъния)
Подстанция 1 (Добруджа) Подстанция 2 (Рахман)
Подстанция 1 (Варна) Подстанция 2 (Исакча)
Подстанция 1 (Козлодуй) Подстанция 2 (Цънцарени)
Подстанция 1 (Козлодуй) Подстанция 2 (Цънцарени)
Граница (България Сърбия)
Подстанция 1 (София
Запад) Подстанция 2 (Ниш)
Подстанция 1 (Брезник) Подстанция 2 (Върла)
Подстанция 1 (Кула) Подстанция 2 (Зайчар)
Граница (България Македония)
Подстанция 1 (Червена
могила) Подстанция 2 (Щип)
Подстанция 1 (Скакавица) Подстанция 2 (Крива
Паланка)
Подстанция 1 (Петрич) Подстанция 2 (Сушица)
Граница (България Гърция)
Подстанция 1 (Благовград) Подстанция 2 (Солун)
Граница (България Турция)
Подстанция 1 (Марица
изток 3) Подстанция 2 (Хамитабат)
Подстанция 1 (Марица
изток 3) Подстанция 2 (Хамитабат)
...
Постоянно напрежение
Граница (ДЧ А - ДЧ/Държава В)
Подстанция 1 (А) Подстанция 1 (В) № 1
...
Кабелни линии
Променливо напрежение
Граница (ДЧ А ДЧ/Държава В)
Подстанция 1 (А) Подстанция 1 (В) № 1
...
Постоянно напрежение
Граница (ДЧ А - ДЧ/Държава В)
Подстанция 1 (А) Подстанция 1 (В) № 1
...
Подводни линии
Променливо напрежение
Граница (ДЧ А - ДЧ/Държава В)
Подстанция 1 (А) Подстанция 1 (В) № 1
...
Постоянно напрежение
Граница (ДЧ А - ДЧ/Държава В)
Подстанция 1 (А) Подстанция 1 (В) № 1
...
Забележка :

Допълнителни
съоръжения за
въвеждане в
Инфраструктура,
експлоатация (в
подлежаща на
процес на
извеждане от
изграждане +
Планирана инфрасктруктура
експлоатация
ОИР)
(ОИР) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. Чл. 1 пар. 2 + Чл. Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2,
3 + Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1 буква а) 5, пар. 1, буква в) пар. 5 + Чл. 5, пар.2
Y + [0- Y + [3-5]
Положение към 31/3/Y г.
Y + [0-2] г. Y + [3-5] г.
2] г. г.
Капацитети
за пренос
Дължина Напрежен MVA - AC
[Да/Не]
[Да/Не]
(km)
ие (kV) MW - DC) [Да/Не] [Да/Не]

Проект
TEN-E
Приложение 3

Назв./код

Допъл
нителна
инфор
мац-ия
Чл. 5,
пар. 3

С Т Р.
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Приложение 33 към чл.25

G 1 - П Р Е Н ОС Н А Г АЗ

Година на докладване 20... г.

Държ ава-членка

Вид на инфраструктурата
( 1) Точка 2.1 от
приложението

Съществ у
Инфраструктура в
Планирана
в аща
процес на изграждане инфраструктура (ОИР)
инфрастру Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар.
ктура Чл. 5, 4 + Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1,
3 + Чл. 4 + Чл. 5, пар.
параграф 3
букв а а)
1,букв а а)
Положение Положение към 31/3/У
към 1/1/V г.
г.

Положение към 31/3/У
г.

Допълнителни съоръжения за
Инфраструктура, подлежаща на
в ъв еждане в експлоатация (в
изв еждане от експлоатация Чл. 1,
процес на изграждане + ОИР) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 5 + Чл. 5, пар. 2
пар. 2 + Чл. 5, пар. 1, букв а в )

У + [0-2] г.

Дължина
(кт)

Брой Дължина
(кт)

Брой Дължина
(кт)

Брой Дължина
(кт)

Сумарна
мощност
MW

Брой

Брой

Брой

У + [3-5] г.

У + [0-2] г.

У + [3-5] г.

Дължина
(кт)

Брой Дължина Дължина
(кт)
(кт)

Преносни газопроводи
Прилож ение 2.1

Сумарна
МОЩНОСТ
MW

Сумарна
МОЩНОСТ
MW

Сумарна
Сумарна
МОЩНОСТ МОЩНОСТ
MW
MW

Брой

Сумарна Сумарна
МОЩНОСТ МОЩНОСТ
MW
MW

Компресорни станции ( 2)
Приложение 2.1
Допълнителна информация Чл.
5, параграф 3

Приложение 33 към чл.25
G 2 - Т Р АН С Г Р АН И ЧЕ Н П Р Е Н ОС Н А Г АЗ

Година на докладване 20... г.
Държ ава-ч лен ка
Трансгранична преносна инфраструктура
Точка 2.1 от приложението!

Точка № 1 на пресичане на граница
(България - Румъния) Негру в ода 1
Точка № 2 на пресичане на граница
(България - Румъния) Негру в ода 2 и 3
Точка № 3 на пресичане на граница
(България - Гърция)
Точка № 4 на пресичане на граница
(България - Турция)
Точка № 5 на пресичане на граница
(България - Македония)
Точка № 6 на пресичане на граница
(България – Румъния) нов ата
междусистемна в ръзка Русе- Гюргев о
Точка № 8 на пресичане на граница
(България - Сърбия) нов ата междусистемна
в ръзка България - Сърбия
Точка № 9 на пресичане на граница
(България - Турция) нов ата междусистемна
в ръзка България - Турция

Максимален технически преносен капацитет (1Чт3Л1)
Съществ ув аща
Инфраструктура в
Планирана
Допълнителни съоръжения за в ъв еждане Инфраструктура, подлежаща на
Проект Догтълинфраструктура Чл. 5, процес на изграждане инфраструктура (ОИР) в експлоатация (в процес на изграждане + изв еждане от експлоатация Чл. 1, пар. 2 ТЕ1Ч-Е нителн а
параграф 3
Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. ОИР) Чл. 1, пар. 2 + Чл. 5, пар. 1, букв а в ) + Чл. 2, пар. 5 + Чл. 5, пар. 2
Приложе- информа
4 + Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1, 3 + Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1,
н ие 2.1 ция ( 1)
Член 5,
букв а а)
букв а а)
параграф
3
Положение към 1/1/У г. Положение към 31/3/У Положение към 31/3/У
У + [0-2] г.
У + [3-5] г.
У + [0-2] г.
У + [3-5] г.
Назв Уко
г.
г.
д
КЪМ (2)
ОТ (3)
КЪМ
ОТ
КЪМ
ОТ
КЪМ
ОТ
КЪМ
ОТ
КЪМ
ОТ
КЪМ
ОТ
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С Т Р. 7 3
Приложение 33 към чл.25

G 3 - С Ъ ХР АН Е Н И Е Н А Г АЗ

Година на докладване 20…. г.
Държ ава-членка
Вид на инфраструктурата Точка 2.3 от
приложението

Съществ ув аща
инфраструктура Чл. 5,
параграф 3

Инфраструктура в
процес на
изграждане ( 1) Чл.
1, пар. 2 + Чл. 2,
4 + Чл. 5,към
пар.
Неработещ пар.
Положение
Положение към 1/1/У г. а [>3 г.]
31/3/У г.

Планирана инфраструктура 0) Допълнителни съоръжения за
(оир)
в ъв еждане в експлоатация ( 1) (в процес
Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 4 + Чл. на изграждане + ОИР) Чл. 1, пар. 3 + Чл. 5,
пар. 1, букв а в )
4 + Чл. 5, пар. 1, букв а а)
Положение към 31/3/У г.

V + [0-2] г.

V + [3-5] г.

Инфраструктура,
подлежаща на
изв еждане от
експлоатация Чл. 1,
пар.
+ Чл. 2, пар.
+
У +2 [0-2]
V +5
[3-5]
г.

г.

Сумарен капацитет за съхраняв ане [млрд.мЗ]
Актив ен газ Капацитет [млрд.мЗ]
Максимална в ъзможност за
[млн.мЗ/ден]
Максимална в ъзможност за
[млн.мЗ/ден]
Надземно съхраняване ( 2)

добив
нагнетяв ане

Брой
Сумарен капацитет за съхраняв ане
[млрд.тЗ]
Актив ен газ Капацитет [млрд.тЗ]
Нагнетателна способност Максимална
в ъзможност за нагнетяв ане [млн.тЗ/ден]
Нагнетателна способност Максимална
в ъзможност за нагнетяв ане [млн.тЗ/ден]
Допълнителна информация Чл. 5, параграф 3

Данни: напр. причини за инв естиране, проблеми, закъснения при нов а инфраструктура

Приложение 33 към чл.25
B 1 - П Р ОИ З В ОДС Т В О Н А Б И ОГ ОР И В А
Година на докладване 20…..г
Държава-членка

Вид на инфраструктурата
Точка 4 от приложението

Инфраструктура в процес Планирана инфраструктура
Допълнителни съоръжения за
Инфраструктура, подлежащ а
на извеждане от експлоатация
на изграждане (1)
(1) (ОИР)
въвеждане в експлоатация (1)
Същ ествуващ а инфраструктура
Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 4 Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 3 (в процес на изграждане + ОИР)
(1)
Чл. 5, параграф 3
+ Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1,
+ Чл. 4 + Чл. 5, пар. 1,буква Чл. 1, пар. 2 + Чл. 5, пар. 1, буква Чл. 1, пар. 2 + Чл. 2, пар. 5 +
Чл. 5, пар. 2
буква а)
а)
в)
Положение към
1/1/Y г.
Годишен
капацитет
(хил. тона)

Неработещ а
[>3 Y] г.
Годишен
капацитет
(хил. тона)

Положение към 31/3/Y г.

Брой

Годишен
капацитет
(хил. тона)

Положение към 31/3/Y г.

Брой

Годишен
капацитет
(хил.
тона)

Y + [0-2] г.

Брой

Годишен
капацитет
(хил.
тона)

Y + [3-5] г.
Годишен
капацитет
(хил. тона)

Y + [0-2] г.

Брой

Годише
н
капацит
ет (хил.
тона)

Y + [3-5] г.
Годишен
капацитет
(хил. тона)

Инсталации - Необработено
рафинирано масло
(чисто растително масло)
Инсталации - биогориво от маслодайни култури
FAME (Метилов естер на
мастни киселини) и FAEE
(етилов естер на мастни
киселини)
Други
Инсталации - биогориво от захаросни и скорбелоносни култури
Етанол
ЕТВЕ
Други
Инсталации - биогориво от лигноцелулозни материали
Етанол
Синтетично биогориво (2)
Други
Инсталации за биогаз
(изразен чрез метановото му
съдържание)
Допълнителна информация
Чл. 5, параграф 3
Забележка:

“
Заключителна разпоредба
§ 24. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Драгомир Стойнев
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МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
ИНСТРУКЦИЯ № И-5
от 9 август 2013 г.

за пси хологично осиг у ряване на военнослужещите и кандидатите за назначаване
на длъжности за военнослужещи в служба
„Военна полиция“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят
органите и дейностите за психологично оси
гуряване в служба „Военна полиция“.
Чл. 2. Дейностите по психологично оси
гуряване по реда на тази инструкция се про
веждат със следните категории:
1. кандидати за назначаване на длъжности
за военнослужещи в служба „Военна полиция“;
2. военнослужещи от състава на служба
„Военна полиция“.
Г л а в а

в т о р а

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОРГАНИ ЗА ПСИХО
ЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 3. (1) Специализирани органи за пси
хологично осигуряване са психолозите, на
значени в структурно звено за психологично
осигуряване в ръководството на служба „Во
енна полиция“.
(2) Структурното звено:
1. планира и организира цялостната дей
ност по психологичното осигуряване в служба
„Военна полиция“;
2. прилага програми за повишаване на
психичната устойчивост на военнослужещите;
3. разработва и прилага превантивни про
грами;
4. изследва рискови те фак тори, кои то
влияят върху организационната ефективност,
личностното функциониране и психичната
готовност на военнослужещите, и предлага
на ръководителите/началниците подходи за
тяхното ограничаване;
5. провежда психологично консултиране на
организационно ниво по вземане на решения,
работа в екип и решаване на конфликти;
6. извършва психологично осигуряване на
контингентите от военнослужещи от служба
„Военна полиция“, участващи в операции/
мисии извън територията на страната;
7. изготвя периодични анализи по теку
щата дейност в областта на психологичното
осигуряване;
8. осъществява връзки и контакти с Центъра
за психично здраве и превенция – Военно
медицинска академия, и сходни структури в
страната и в чужбина.
Чл. 4. Психолозите:

ВЕСТНИК
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1. планират, организират и провеждат ця
лостната дейност по психологично осигуря
ване в структурните звена на служба „Военна
полиция“;
2. извършват оценка на психологичната
пригодност на лицата по чл. 2, т. 1 и 2;
3. изготвят планове и изпълняват дейности,
свързани с адаптацията на новопостъпили
военнослужещи;
4. провеждат изследвания по оценка на
пси хосоциа лни я к лимат в ст ру кт у рите и
предлагат подходи за неговото подобряване;
5. участват в планирането и изпълняват
дейности по психологичното осигуряване на
контингентите от военнослужещи от служба
„Военна полиция“ за участие в операции/
мисии извън територията на страната;
6. провеждат дейности по проследяване,
диагностика, адаптация и интеграция на во
еннослужещи от служба „Военна полиция“,
участвали в операции/мисии извън територи
ята на страната, след завръщането им;
7. провеждат психологично консултиране
по заявка на семействата на военнослужещи,
участващи в операции/мисии извън терито
рията на страната;
8. извършват дейности по психологично
изследване на различни категории военно
служещи от служба „Военна полиция“;
9. осъществяват обучителни, тренингови и
превантивни дейности с различни категории
военнослужещи от служба „Военна полиция“;
10. периодично планират и отчитат дей
ността си;
11. извършват психологични интервенции
на индивидуално и групово ниво;
12. участват в подготовката за сертифици
рането на военнополицейски формирования,
подготвящи се за участие в операции/мисии
извън територията на страната.
Г л а в а

т р е т а

ОПРЕДЕЛ ЯНЕ Н А ПСИХОЛОГИЧН АТА
ПРИГОДНОСТ НА К АНДИДАТИ ЗА НА
ЗН АЧАВАНЕ Н А ДЛЪЖНОСТИ ЗА ВО
ЕННОСЛУЖЕЩИ В СЛУЖБА „ВОЕННА
ПОЛИЦИ Я“ И Н А ВОЕННОСЛУ ЖЕЩИ
ОТ СЪСТАВА Є
Чл. 5. Определянето на психологичната
пригодност за назначаване на длъжности за
военнослужещи в служба „Военна полиция“ е
елемент от професионалната психодиагности
ка, имаща за цел:
1. дефиниране на общите и професионално
значимите качества за дългосрочна професи
онална реализация;
2. установяване наличието на тези качест
ва у кандидатите за заемане на длъжност и
военнослужещите от службата.
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Чл. 6. (1) Определянето на психологичната
пригодност на лицата по чл. 2, т. 1 и 2 е за
заемане на конкретна длъжност.
(2) Психологичната пригодност се опре
деля съобразно изискванията за съответните
направления на дейност чрез изследване и
установяване на:
1. интелектуални способности и познания,
познавателни процеси;
2. емоционална стабилност;
3. ком у никат ивни у мени я и соц иа лна
компетентност;
4. особености на характера и волята;
5. нагласи и мотивация, потенциал за
справяне и развитие;
6. насоченост на личността, ценностни
ориентации, интегритет;
7. самооценка и равнище на претенции;
8. индивидуален стил и поведение.
(3) Изследването за психологична при
годност на кандидатите за назначаване на
длъжности за военнослужещи в служба „Во
енна полиция“ се извършва въз основа на
утвърдено от директора на служба „Военна
полиция“ мотивирано предложение.
(4) Изследването за психологична пригод
ност на военнослужещи от служба „Военна
полиция“ се извършва въз основа на заповед
на директора на служба „Военна полиция“:
1. при преназначаване на друга длъжност;
2. по мотивирано предложение от пряк
началник на военнослужещия.
Чл. 7. Психологичното изследване се състои
от две части:
1. писмено тестово изследване;
2. полуструктурирано интервю.
Чл. 8. Критериите за оценка на психоло
гичната пригодност се определят със заповед
на директора на служба „Военна полиция“.
Чл. 9. (1) При всяко определяне на пси
хологичната пригодност на лице по чл. 2,
т. 1 и 2 се изготвя протокол с резултатите от
психологичното му изследване и оценка на
психологичната му пригодност, като крайно
то заключение се оформя чрез отнасяне на
кандидата към една от следните групи:
1. първа група – „психологично пригоден
за назначаване/преназначаване/работа на
съответната длъж ност в сл у жба „Военна
полиция“ – определя се при покриване на
психологичните критерии за специфичните
изисквания, характерни за длъжността, за
която кандидатства;
2. втора група – „психологично неприго
ден за назначаване/преназначаване/работа
на съответната длъжност в служба „Военна
полиция“ – определ я се при непокриване
на повечето от психологичните критерии
за специфичните изисквания, характерни за
длъжността, за която кандидатства.
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(2) Протоколите от психологичното из
следване се изготвят в тридневен срок по
образец, посочен в заповед на директора на
служба „Военна полиция“.
(3) Заключението по отношение на оценката
за психологична пригодност на кандидатите
за първоначално назначаване на длъжности
за военнослужещи в служба „Военна поли
ция“ за оценените „първа група“ е валидно за
период 12 месеца, а оценените „втора група“
имат право да се явят отново на изследване
за оценка на психологичната пригодност след
изтичане на 6 месеца.
(4) Изследваният кандидат има право да се
информира за резултата от изследването на
психологичната му пригодност след подава
нето на писмено заявление до ръководителя
на съответното структурно звено в служба
„Военна полиция“.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ДЕЙСТВИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВОЕН
НОСЛ У Ж ЕЩИ ОТ СЛ У Ж БА „ВОЕНН А
ПОЛИЦИЯ“, ПОЛУЧИЛИ ОЦЕНК А „ПСИ
ХОЛОГИЧНО НЕПРИГОДЕН ЗА ПРЕНА
ЗНАЧАВАНЕ/РАБОТА НА ДЛЪЖНОСТ В
СЛУЖБА „ВОЕННА ПОЛИЦИЯ“
Чл. 10. (1) В случаите, когато военнослу
жещ по чл. 6, ал. 4 получи оценка „психоло
гично непригоден за преназначаване/работа
на длъжност в служба „Военна полиция“, се
уведомява директорът на служба „Военна по
лиция“ и по негова заповед се извършва ново
изследване за психологичната пригодност на
военнослужещия за други длъжности.
(2) В случаите, когато след изследването по
ал. 1 оценката отново е „психологично непри
годен за преназначаване/работа на длъжност
в служба „Военна полиция“, военнослужещи
ят се изпраща за оценка на психологичната
пригодност от Центъра по психично здраве и
превенция – Военномедицинска академия, по
реда на глава четвърта, раздел V от Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологичното осигуря
ване на военнослужещите от Министерството
на отбраната, Българската армия и структу
рите на пряко подчинение на министъра на
отбраната (ДВ, бр. 44 от 2011 г.).
Г л а в а

п е т а

ПС И ХОЛОГ И Ч НО ОС И Г У РЯ ВА Н Е Н А
ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ ОТ СЛУЖБА „ВО
ЕННА ПОЛИЦИЯ“, УЧАСТВАЩИ В ОПЕ
РАЦИИ/МИСИИ ИЗВЪН ТЕРИТОРИЯТА
НА СТРАНАТА
Чл. 11. Психологичното осигуряване на
военнослужещите от служба „Военна поли
ция“, участващи в операции/мисии извън
територията на страната, преди заминаване се
извършва по заповед на директора на служба
„Военна полиция“.
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Чл. 12. (1) Длъжността „психолог“ към
съответния самостоятелен контингент во
еннослужещи от служба „Военна полиция“
може да се разкрива съобразно характера и
спецификата на операцията/мисията извън
територията на страната.
(2) За длъжността „психолог“ в състава на
контингентите по ал. 1 се назначават кан
дидати, работещи в структурното звено по
чл. 3, ал. 2, с практически опит не по-малък
от 3 години. Длъжностната характеристика
на психолога на контингента военнослужещи
от служба „Военна полиция“ за времето на
мисията се изготвя в структурното звено по
чл. 3, ал. 2, съгласува се със заместник-дирек
тор на службата и се утвърждава от директора
на служба „Военна полиция“.
(3) Утвърденият за участие в операцията/
мисията кандидат за длъжността „психолог“
преминава индивидуална подготовка с про
дължителност 5 работни дни в структурното
звено по чл. 3, ал. 2.
Чл. 13. (1) Психолозите в състава на кон
тингентите военнослужещи от служба „Военна
полиция“ разработват план и осъществяват
дейностите по чл. 55, ал. 1 от Наредба № Н-12
от 2011 г. за психологично осигуряване на
военнослужещите от Министерството на от
браната, Българската армия и структурите на
пряко подчинение на министъра на отбраната.
(2) Психолозите в състава на контингентите
военнослужещи от служба „Военна полиция“
полу чават при необходимост указания от
структурното звено по чл. 3, ал. 2.
Чл. 14. Процедурата за психологичното
осигуряване при завръщане на контингента
военнослужещи от служба „Военна полиция“
от операции/мисии извън територията на
страната се извършва със заповед на дирек
тора на служба „Военна полиция“.
Г л а в а

ш е с т а

КООРДИНАЦИЯ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТРУК
Т У РН И ЗВЕН А В С Л У Ж БА „ВОЕН Н А
ПОЛИЦИЯ“ И ОРГАНИТЕ ЗА ПСИХОЛО
ГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 15. Структурното звено по чл. 3, ал. 2
и органите за психологично осиг у ряване
координират с ръководителите/началниците
на структурните звена планирането и изпъл
нението на задачите и дейностите по психо
логичното осигуряване на военнослужещите.
Чл. 16. Структурното звено по чл. 3, ал. 2
поддържа постоянно взаимодействие с психо
лозите, включени в състава на контингентите
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от служители на служба „Военна полиция“,
участващи в операции/мисии извън терито
рията на страната.
Чл. 17. Специализираните органи за психо
логично осигуряване взаимодействат с ръко
водителите на структурни звена от службата с
цел проследяване и психологична диагностика
на участвалите в операции/мисии извън те
риторията на страната военнослужещи.
Чл. 18. Специализираните органи за пси
хологично осигуряване изготвят и изпращат
в ръководството на службата периодично
обобщени доклад-анализи за психологичното
осигуряване.
Чл. 19. Началникът на структурното звено
по чл. 3, ал. 2 изготвя обобщен годишен до
клад-анализ за психологичното осигуряване
в служба „Военна полиция“ и го представя
на директора на службата.
Чл. 20. По заповед на директора на служба
„Военна полиция“ специализираните органи
за психологично осигуряване участват в про
вежданите семинари и учебно-методически
сборове на ръководството и структурните
звена от службата.
Чл. 21. При възлагане от директора на
служба „Военна полиция“ специализираните
органи за психологично осигуряване извърш
ват оценка на психосоциалния климат в служ
бата или в отделни структурни звена от нея.
Чл. 22. Дейностите по психологично оси
гуряване се включват в годишния план на
служба „Военна полиция“ и се осигуряват с
необходимите информационни, технически,
финансови и човешки ресурси.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените с тази инструкция въ
проси се прилагат разпоредбите на Наредба
№ Н-12 от 2011 г. за психологично осигуряване
на военнослужещите от Министерството на
отбраната, Българската армия и структурите
на пряко подчинение на министъра на отбра
ната (ДВ, бр. 44 от 2011 г.).
§ 2. Инструкцията се издава на основание
чл. 31, ал. 1 и чл. 141, ал. 3 от Закона за от
браната и въоръжените сили на Република
България и чл. 13 от Наредба № Н-12 от 2011 г.
за психологично осигуряване на военнослу
жещите от Министерството на отбраната,
Българската армия и структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната.
§ 3. Инструкцията влиза в сила от деня
на обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Иван Иванов
6471

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 7 7

ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 2784-МИ
от 19 август 2013 г.

относно утвърждаване образците на документите на преброителната комисия и образците на
протоколи на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кметове на общини с
население под 30 000 избиратели
На основание § 114, ал. 3, т. 2 от ПЗР на ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17 от 2013 г.) и чл. 12, ал. 1 и
2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образците на документите на преброителната комисия и образците на протоколи
на СИК и ОИК при произвеждане на частични избори за кмет на община с население под 30 000
избиратели с номера от № 1-ПК до № 8-ПК, приложени към това решение и представляващи
неразделна част от него.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
За председател:
Елена Маркова
Секретар:
Севинч Солакова
Приложение № 1-ПК
ЦЕНТРАЛНА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
УДОСТОВЕРЕНИЕ
(§ 114, ал. 2 от ПЗР на ЗИДИК, обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.)
№...................../................................ г.
Централната избирателна комисия удостоверява, че с Решение № …........................................................
от ………............................. г. г-н/г-жа ......................…………………………….........................................................……………,
ЕГН …………….………., е назначен/а за .................................................................................................................................
(председател/зам.-председател/секретар или член)
на преброителна комисия в община ………………………., област …………………………, за извършване на преброяване
на гласовете в изборите за кмет на община на ………………………………….. г.
Председател:
Секретар:

Приложение № 2-ПК
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на изборни книжа и материали
(по § 114, ал. 5 от ПЗР на ЗИДИК (ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.) и чл. 187, ал. 1, т. 1, 2, 5, 6, 6а, 6б,
6в, 6г, 7, 11, 12, 13, 14а и 15 от Изборния кодекс)
Днес, ...................., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна секция № ..........,
населено място ................................................., кметство ................................, община ……………….., област ..........
............................, получи от общинската администрация и от ОИК следните изборни книжа и материали за
произвеждане на частичен избор на кмет на община на …...........................................................................................
1.

Избирателни урни:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

.................
(с цифри)

2.

Бюлетини за гласуване, запечатани по определения от ЦИК начин:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

С Т Р.

78

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

3.

Формуляр на допълнителен избирателен списък:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

4.

Формуляр на списък за допълнително вписване на придружителите:
.........................................................................................................................
(брой с думи)

................
(с цифри)

5.

Формуляр на списък за вписване на застъпниците
……………………………………………………............................................................…….
(брой с думи)

.................
(с цифри)

6.

Формуляр на списък за вписване на представителите на партии,
коалиции от партии и инициативни комитети
………………………………………………………………….....................................................
(брой с думи)

7.

Формуляр на списък за вписване на наблюдателите
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

8.

Формуляр на списък на лицата, получили ксерокопие от подписания
протокол на СИК за протичане на изборния ден
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

9.

Списък на заличените лица, които нямат право да бъдат
дописвани в избирателния списък в изборния ден:
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

10.

Два формуляра на протокола на секционната избирателна комисия
за протичане на изборния ден, всеки запечатан в отделен плик, по
начин, който позволява да се види само фабричният им номер.

11.

Формуляри на чернови на протокола на секционната избирателна
комисия за протичане на изборния ден:
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

12.

Протокол за маркиране на печата на секционната избирателна
комисия.

13.

Образци на декларации на избиратели с увреждане на опорнодвигателния апарат или на зрението по чл. 203, ал. 3 от ИК:
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

.................
(с цифри)
……………..
(с цифри)
.................
(с цифри)

.................
(с цифри)
1. Фабричен № ……..…….....
2. Фабричен № ………………..

.................
(с цифри)
1 брой

.................
(с цифри)

14.

Образци на декларации по чл. 194 от ИК за лица, заети като
членове на секционна избирателна комисия или охрана на
съответната секция
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

15.

Отличителни знаци на членовете на СИК
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

.................
(с цифри)

16.

Пломби за еднократна употреба
…………………………………………………….............................................................……
(брой с думи)

.................
(с цифри)

.................
(с цифри)

17. Печат на секционната избирателна комисия – 1 брой.
(Печатът на СИК се предава в запечатан плик, който се подписва от лицата, които подписват протокола в
момента на получаването му. Пликът се отваря при откриването на изборния ден в секцията. След приключване на
гласуването печатът се поставя и затваря в плик, който се подписва от председателя и секретаря на СИК. Пликът
с печата се поставя в торбата с бюлетините и останалите книжа и материали.)
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18. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Кмет на община/кметство или определено от него със заповед
длъжностно лице от общинската администрация:
Определен от ОИК неин член:
Председател на СИК:
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за общинската избирателна комисия и за общината.
Приложение № 3-ПК
ПРОТОКОЛ
за предаване и приемане на книжа и материали от
Преброителна комисия
(по § 114, ал. 9, 11 и 14 от ЗИД на ИК (ДВ, бр. 17 от 21.02.2013 г.) и чл. 187, ал. 1 ИК)
Днес, ........................... г., в .... часа преброителната комисия за установяване на резултатите от гла
суването в частичните избори за кмет на община ........................., област ..........................., на .............. г.
получи от общинската администрация и от ОИК следните книжа и материали за своята дейност.
1. Два формуляра за протокол на ПК,
запечатан в отделен плик, по начин, който
позволява да се вижда фабричният №

1. Фабричен № ........................................................
2. Фабричен № .........................................................

2. Протоколи по § 114, ал. 8 ИК
...................................................................
......................................................................................
(брой с думи)		
(с цифри)
3. Формуляр на списък за вписване
на застъпниците		
4. Формуляр на списък за вписване на
представителите на партиите, коалициите		
и инициативните комитети

1 брой
1 брой

5. Формуляр на списък за вписване на
наблюдателите		

1 брой

6. Формуляр на списък на лицата, получили
ксерокопие от протокола на ПК		

1 брой

7. Формуляри на чернови на протоколи на ПК
................................................................
......................................................................................
(брой с думи)		
(с цифри)
8. Отличителни знаци на членовете на ПК
................................................................
......................................................................................
(брой с думи)		
(с цифри)
9. Копирни машини за копиране на
протокола на ПК
...............................................................
......................................................................................
(брой с думи)		
(с цифри)
10. Техника и консумативи и други помощни и технически материали:
.................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................
Кмет на община/кметство или
Определен от ОИК неин член:
определено със заповед на кмета длъжностно
лице от общинската администрация:
..........................................................................................
Председател на ПК/зам.-председател
на ПК/секретар на ПК: ............................................................
Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за ОИК, за преброителната
комисия и за общината.
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Приложение № 4-ПК
Секционният протокол е в четири идентични екземпляра,
изработен на четирипластова индигирана хартия и е
защитен с полиграфическа защита. Образецът е одобрен
от ЦИК.
П Р ОТО К О Л
на СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ
0
№

0

-

-

-

-

област

община

адм. район

секция

за протичане на изборния ден в частичните избори за КМЕТ НА ОБЩИНА
на ................. 20 ......... г.
населено място ………………….…………, кметство ….….……...................…..……….,
община …………….................……, област ..……………………………......……..………...
Днес, ……………… 20... г., в ……………..…часа СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
Председател: ……………………...............................................……………………………..……..………
Заместник-председател: ………………........................................…………………………………......
Секретар: ………………………………..................................................………………………………....…
Членове:
1. ……………..............………………
2. .………..………………......................……..
3. ……………….............…..………..
4. ………………………....................…….......
5. …………………..….............……..
6. ……………………....................……….......,
на основание § 114, ал. 7 от ПЗР на ЗИД на ИК (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.) във връзка с чл. 213 ИК състави
този протокол за протичане на изборния ден в секцията.
Изборът започна в ……… часа на ................... 20... г. и завърши в ……… часа на същия ден, когато
председателят на секционната избирателна комисия обяви гласуването за приключило и се пристъпи към
съставяне на този протокол.
При съставяне на протокола присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии,
коалиции от партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
………………….....................................................................……………………………………................................…………………….………...
………………….....................................................................……………………………………................................…………………….………...
………………….....................................................................……………………………………................................…………………….………...
………………….....................................................................……………………………………................................…………………….………...
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)
СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от
партии и независими кандидати
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 ИК, вписани в
т. 2 от протокола по чл. 187, ал. 3 ИК – Приложение № 2-ПК от изборните
книжа
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

Д. Брой използвани избирателни урни
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателния списък при предаването
му на СИК
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Впишете числото по т. 4 от протокола за приемане на избирателния списък – Приложение № 63 от
изборните книжа
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2. Брой на избирателите, вписани от СИК в изборния ден в допълнителната
страница (под чертата) на избирателния списък
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)
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…………………………
(с цифри)

Пребройте и впишете само избирателите, вписани от вас в изборния ден под чертата на избирателния списък
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък в
изборния ден
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по тази точка трябва да е равно на числото по т. 6
4. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в из
бирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница
(под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

НЕ СЪБИРАЙТЕ ЧИСЛАТА ПО т. 1, т. 2, т. 3!
Пребройте и запишете само подписите, положени при гласуването в избирателните списъци – основен избирателен списък, допълнителната страница на основния избирателен списък (под чертата) и
допълнителен избирателен списък
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 ИК от лицата, заети в произвеждането на избо
рите като членове на СИК и охрана на съответната секция – Приложение
№ 130 от изборните книжа
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 ИК – Приложение № 113 от изборните
книжа
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

6. Приложение към допълнителния избирателен списък – декларации по
чл. 203, ал. 3 ИК от избирател с увреждания на опорно-двигателния апарат
(Приложение № 11 от изборните книжа)
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

Числото по т. 7, буква „а“ трябва да е равно на числото по т. 7, буква „б“
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и
при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и
инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени
механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 ИК
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 ИК
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 ИК
..............................................................……………………………………......................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

След като впишете броя на бюлетините по т. 9, букви „а“, „б“, „в“, „г“ и „д“, опаковайте ги в
отделни пакети, надпишете пакетите и ги поставете в торбата!
След откриване на изборния ден и при съставянето на този протокол в СИК постъпиха следните
заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..................................................................................…………………....
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от СИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него.)
При гласуването беше/не беше изполвана втора избирателна урна (невярното се зачертава). Урната
бе запечатана с пломби за еднократна употреба и хартиени ленти, като подписи върху тях положиха:
……………………………………………………………………………………..................................................................................…………………....
Изборите в секцията бяха произведени при следната обстановка:
……………………………………………………………………………………..................................................................................…………………....
Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях,
представляващи неразделна част от този протокол:
……............................………………………………
……............................………………………………
(с думи)
(с цифри)
Брой на поправките, извършени преди подписването на протокола и заверени на съответните места
с означението „поправка“ и с подписите на всички членове на СИК:
……............................………………………………
(с думи)

……............................………………………………
(с цифри)

Този протокол беше съставен в четири еднообразни екземпляра.
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …............ г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………........................…………………..
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ………....................……..…….
ЧЛЕНОВЕ:

СЕКРЕТАР: .........……………….…………….......................

1. ………………………………...................................……….……

4. ……………………………………….…...............................…....

2. ……………………………...................................………….……

5. …………………………….……………......................................

3. ……………………………………....................….……...............

6. …………………………….…………................................……….

Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията
е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на
СИК, който откаже да подпише този протокол, се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола
от член на комисията не го прави недействителен.
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При определяне на изборните резултати СИК трябва задължително да провери дали са спазени
следните условия:
1. Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1, 2 и 3.
2. Числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3.
3. Числото по т. 7, буква „а“ трябва да е равно на числото по т. 7, буква „б“.
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира. На
всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
Констатации по § 114, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ИК (обн., ДВ, бр. 17 от 2013 г.).
При отваряне на урната се установи следното:
- Брой на намерените бюлетини в урната/ите ..................................................
............................................
(с думи)
(с цифри)
За СИК:

Членове на Преброителната комисия, извършили констатациите по
§ 114, ал. 10 от ПЗР на ЗИД на ИК (предложени от различни ПП
и КП):

1. Председател/зам.-председател
2. Секретар
3. Член на СИК

1. ..........................................................
2. ..........................................................
3. ..........................................................

Приложение № 5-ПК
Протоколът на Преброителната комисия е в три идентични
екземпляра, изработен на трипластова индигирана хартия и
е защитен с полиграфическа защита. Образецът е одобрен
от ЦИК.
П Р ОТО К О Л
на ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на ................. 20 ......... г.
населено място ………………….…………, кметство …......….……..............…..……….,
община ……………..................……, област…………………….....………………..………...
Днес, ……………… 20... г., в ……………..…часа, ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................................
СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ......................................
6. ...........................................
11. ……………….....................………
2. ......................................
7. ...........................................
12. ……………....................…………
3. ......................................
8. ...........................................
13. ……………….....................………
4. ......................................
9. ...........................................
14. ……………….....................………,
5. ......................................
10. .........................................
на основание § 114, ал. 14 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс (ИК) състави този протокол за установяване
на резултатите от гласуването в община ....................................................
Преброяването на гласовете започна в ……… часа на ................ 20... г. и завърши в ……… часа на
………………...........……..
Отварянето на урните на СИК започна в …………. часа на ………………… 20… г. и завърши в ……………..
часа на ………………….
При отварянето на избирателните урни и при установяването на резултатите от гласуването
присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции от партии и инициативни комитети,
наблюдатели и журналисти, както следва:
……………………………………………………….....................................................................................................…………………….………...
……………………………………………………….....................................................................................................…………………….………...
(посочват се имената им и качеството, в което присъстват)
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ЧАСТ І
Попълва се преди преброяването на гласовете
ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от
партии и независими кандидати
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 ИК – сумата
от числата по буква „Б“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

В. Брой на секциите в изборния район
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Г. Брой на секционните избирателни комисии, предали протоколи и из
бирателни урни
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Д. Брой на избирателните урни, предадени от СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Общ брой на избирателите според избирателните списъци при преда
ването им на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Вписва се сумата от числата по т. 1 от протоколите на СИК
2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата)
на избирателните списъци в изборния ден
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Вписва се сумата от числата по т. 2 от протоколите на СИК
3. Брой на избирателите, вписани в допълнителния избирателен списък
в изборния ден
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Вписва се сумата от числата по т. 3 от протоколите на СИК
КОНТРОЛА – числото по тази точка трябва да е равно на числото по т. 6
4. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в из
бирателния списък, включително и подписите в допълнителната страница
(под чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Вписва се сумата от числата по т. 4 от протоколите на СИК
КОНТРОЛА – числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10 и да е по-малко или равно на
сумата от числата по т. 1, 2 и 3.
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНАТА:
Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 ИК от лицата, заети в произвеждането на избо
рите като членове на СИК и охрана на съответната секция – сумата от
числата по т. 5, буква „а“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 ИК – сумата от числата по т. 5, буква
„б“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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(с думи)
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……………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък – сумата от числата
по т. 7, буква „а“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите –
сумата от числата по т. 7, буква „б“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

Числото по т. 7, буква „а“ трябва да е равно на числото по т. 7, буква „б“
8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден
и при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците – сумата от чис
лата по т. 8, буква „а“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и
инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представители
те – сумата от числата по т. 8, буква „б“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдате
лите – сумата от числата по т. 8, буква „в“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини – сумата от числата по т. 9, буква
„а“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени
механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми) – сумата
от числата по т. 9, буква „б“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 ИК – сумата от числата
по т. 9, буква „в“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 ИК – сумата от числата
по т. 9, буква „г“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 ИК – сумата от числата
по т. 9, буква „д“ от протоколите на СИК
......................................................…………………………………….............................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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ЧАСТ ІІ
Попълва се след попълване на част І от този протокол и след отварянето на всички избирателни урни,
като бюлетините (гласовете) се смесят. От мястото на броене се отстраняват всички вещи и книжа с
изключение на черновата от протокола.
СЛЕД КАТО ОТВОРИ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ, ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
10. Брой на намерените в избирателните урни бюлетини
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13
11. Брой намерени в урните недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
б) бюлетини, върху които има изписани специални символи, като букви,
цифри или други знаци;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с
химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не е отразен вотът на избирателя;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот със знак „Х“ или друг
знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две или повече
кандидатски листи;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече
от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята
на избирателя;
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печати на
съответната секционна избирателна комисия (тези бюлетини се унищожават
с надпис „унищожена“ върху всяка бюлетина)
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)
12. Недействителни гласове – сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“,
„г“, „д“, „е“ и „ж“.
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“,
„д“, „е“ и „ж“ от т. 11.
13. Брой действителни гласове – броят на действителните гласове е равен на
броя на бюлетините по установения образец, съдържащи два печата на гърба
на съответната СИК, върху които вотът на избирателя е отбелязан със знак
„Х“ с химикал, пишещ със син цвят, само в едно от квадратчетата за гласуване
......................................................……………………………………..................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13
14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Наименование на партия/коалиция от партии и/или имената на независимите кандидати

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

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

………….................…........

………….................…........

2.

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

………….................…........

………….................…........

...

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

………….................…........

………….................…........

КОНТРОЛА – СЪБЕРЕТЕ ЧИСЛАТА ПО Т. 14! Получената сума по т. 14 трябва да е равна на
числото по т. 13.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 8 7

Е. Протоколи по реда на чл. 226, ал. 4 от ИК с описани в тях спорове за действителността на гласовете,
взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове на комисията по взетите решения, който
става неразделна част от този протокол, ведно с особените мнения на членовете на комисията:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Отбелязва се по кои точки от протокола са споровете, взети ли са по тях решения и има ли особени мнения.
Протоколът по чл. 226, ал. 4 от ИК, както и текстовете на особените мнения се прилагат и са неразделна част
от настоящия протокол)
При установяване на резултатите от гласуването в ПК постъпиха следните заявления, жалби и
възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ПК. Жалбите,
заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към протокола и
са неразделна част от него)
Преброяването на гласовете се проведе при следната обстановка:
Ж. Брой на поправките, извършени преди подписването на протокола и заверени на съответните места с
означението „поправка“ и с подписите на всички членове на ПК:
……………………………………………………………………
(с думи)

…………………………
(с цифри)

Този протокол беше съставен в три еднообразни екземпляра.
Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на …..................... г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ............................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: .................................
СЕКРЕТАР: ................................................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. .........................................................................
8. ...................................................................................
2. .........................................................................
9. ..................................................................................
3. ……………………………………….…….........................
10. …………………………….……………....................................
4. .........................................................................
11. .................................................................................
5. .........................................................................
12. .................................................................................
6. .........................................................................
13. .................................................................................
7. .........................................................................
14. .................................................................................
Протоколът се подписва от всички членове на комисията след съставянето му. Член на комисията не
може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в протокола, го подписва с
особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него. Когато член на комисията
е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва, като се посочват и причините. Член на
ПК, който откаже да подпише този протокол, се наказва с глоба от 1000 лв. Неподписването на протокола
от член на комисията не го прави недействителен.
При определяне на изборните резултати ПК трябва задължително да провери дали са спазени
следните условия:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Числото
Числото
Числото
Числото
Числото
Числото

по
по
по
по
по
по

т.
т.
т.
т.
т.
т.

4 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1, 2 и 3.
4 трябва да е равно на числото по т. 10.
10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13.
13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
3 трябва да е равно на числото по т. 6.
12 трябва да е равно на сумата от числата по букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ от т. 11.

Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният
номер на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на
протокола.
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Приложение № 6-ПК
Протоколът на ОИК е в три идентични екземпляра,
изработен на трипластова индигирана хартия
и е защитен с полиграфическа защита. Всеки
екземпляр е на един лист с обособени страници.
Образецът е одобрен от ЦИК.
П Р ОТО К О Л
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
за избиране на КМЕТ НА ОБЩИНА
на ............…... г.
община – .......................................................................................................
област – .........................................................................................................
Днес, …………….. 20... г. в …………… ч., ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ в състав:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ..............................................
СЕКРЕТАР: .............................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ......................................
6. ...........................................
11. ……………..........................………
2. ......................................
7. ...........................................
12. …….......................…………………
3. ......................................
8. ...........................................
13. ………….......................……………
4. ......................................
9. ...........................................
14. ………….......................……………
5. ......................................
10. .........................................
на основание § 114, ал. 16 от ПЗР на ЗИД на ИК (обн., ДВ, бр. 17/2013 г.) във връзка чл. 243 от Изборния
кодекс (ИК) състави този протокол за определяне на резултатите от гласуването.
При представянето и проверката на протоколите на секционните комисии за протичане на изборния
ден и протокола на Преброителната комисия за установяване на резултатите от гласуването и при определяне
на резултатите от гласуването присъстваха кандидати, застъпници, представители на партии, коалиции от
партии и инициативни комитети, наблюдатели и журналисти, както следва:
…………………………………………………………………………......................................................................................……………………………
…………………………………………………………………………......................................................................................……………………………
(посочват се имената им и в какво качество присъстват)
ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОТОКОЛА ВЪЗ ОСНОВА НА
ПРОТОКОЛА НА ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
КОНСТАТИРА:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от
партии и независими кандидати
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК
(числото по буква „Б“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

В. Брой на секциите в изборния район (числото по буква „В“ от про
токола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Г. Брой на секционните избирателни комиии, предали протокол (числото
по буква „Г“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)

Д. Брой на избирателните урни, предадени от СИК (числото по буква
„Д“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………..
(с цифри)
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ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ ВЪЗ ОСНОВА НА ДАННИТЕ ОТ ПРОТОКОЛА НА
ПРЕБРОИТЕЛНАТА КОМИСИЯ УСТАНОВИ:
ДАННИ ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ:
1. Брой на избирателите според избирателните списъци при предаването
им на СИК (числото по т. 1 от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителните страници (под чертата)
на избирателните списъци в изборния ден (числото по т. 2 от протокола
на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

3. Брой на избирателите в допълнителните избирателни списъци, вписани
в изборния ден (числото по т. 3 от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

4. Брой на гласувалите избиратели според положените подписи в избирател
ните списъци, включително и подписите в допълнителните страници (под
чертата), както и тези от допълнителните избирателни списъци (числото
по т. 4 от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10 и да е по-малко или равно на
сумата от числата по т. 1, 2 и 3.
ДАННИ ИЗВЪН ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ И СЪДЪРЖАНИЕТО НА УРНИТЕ:
Приложение към избирателните списъци
5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на из
борите като членове на ПК и охрана на съответната секция (числото по
т. 5, буква „а“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК (числото по т. 5, буква „б“ от
протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

6. Приложения към допълнителния избирателен списък:
декларации по чл. 203, ал. 3 от ИК (числото по т. 6 от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 6 трябва да е равно на числото по т. 3
Други участващи лица
7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък (числото по т. 7,
б. „а“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите (чис
лото по т. 7, б. „б“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и
при установяване на изборните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците (числото по т. 8,
б. „а“ от протокола на ПК)
……………………………………..............................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)
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б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и
инициативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите
(числото по т. 8, б. „б“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите
(числото по т. 8, б. „в“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини (числото по т. 9, б. „а“ от протокола
на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(числото по т. 9, б. „б“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК (числото по т. 9,
б. „в“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК (числото по т. 9,
б. „г“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК (числото по т. 9,
б. „д“ от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

……………………………
(с цифри)

СЪДЪРЖАНИЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ УРНИ:
10. Брой на намерените в избирателната урна бюлетини (числото по т. 10
от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
11. Брой намерени в урната недействителни гласове (бюлетини), както следва:
а) бюлетини, които не са по установен образец (числото по т. 11, б. „а“ от
протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
б) бюлетини, върху които има изписани специални символи, като букви,
цифри или други знаци (числото по т. 11, б. „б“ от протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
в) бюлетини по установен образец, в които не е отразен със знак „Х“ и с
химикал, пишещ със син цвят, вотът на избирателя (числото по т. 11, б.
„в“ от протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
г) бюлетини по установен образец, в които не отразен вотът на избирателя
(числото по т. 11, б. „г“ от протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
д) бюлетини по установен образец с отбелязан вот на избирателя със знак
„Х“ или друг знак и с химикал, пишещ със син цвят или друг цвят, за две
или повече кандидатски листи (числото по т. 11, б. „д“ от протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)
е) бюлетини по установен образец с отбелязан знак „Х“, който засяга повече
от едно квадратче за гласуване и не може да се установи еднозначно волята
на избирателя (числото по т. 11, б. „е“ от протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)
…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)

…………………………
(с цифри)
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ж) бюлетини по установен образец, които не съдържат два броя печати на
съответната секционна избирателна комисия (числото по т. 11, б. „ж“ от
протокола на ПК):
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

12. Недействителни гласове (числото по т. 12 от протокола на ПК).
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“,
„в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“
13. Брой на действителните гласове (числото по т. 13 от протокола на ПК)
……………………………………...................................................................................................
(с думи)

…………………………
(с цифри)

КОНТРОЛА – Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и т. 13
14. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИТЕЛНИТЕ ГЛАСОВЕ ПО КАНДИДАТСКИ ЛИСТИ
№

Наименование на партия/коалиция от
партии или имената на независим/и
кандидат/и

БРОЙ НА ПОЛУЧЕНИТЕ ГЛАСОВЕ
с думи
с цифри

1.

.................................................................................. …….............................……

………….........................…

2.

.................................................................................. …….............................……

………….........................…

3.

.................................................................................. …….............................……

………….........................…

...

.................................................................................. …….............................……

………….........................…

КОНТРОЛА – Сумата от числата по т. 14 трябва да е равна на числото по т. 13.
Поредността на изписване е според поредността на номерата на кандидатските листи в бюлетината.
Е. Брой протоколи по реда на чл. 226, ал. 4 от ИК на СИК с описани в него споровете за действителността
на гласовете, взетите по тях решения и бележките и възраженията на членове на комисията по взетите
решения (сумата от числата по буква „В“ от протоколите на СИК):
…………………………………………………………………………….
(с думи)

…….........……………….
(с цифри)

Ж. Брой на протоколите за предаване на сгрешени формуляри на протоколи на СИК (Приложение № 69 от
изборните книжа)
…………………………………………………………………………….
(с думи)

…….........……………….
(с цифри)

З. Брой на предадените сгрешени формуляри на протоколи от СИК на ОИК
…………………………………………………………………………….
(с думи)

…….........……………….
(с цифри)

РЕШЕНИЕ
на ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
ЗА ИЗБИРАНЕ НА КМЕТ НА ОБЩИНА ...................................
Общинската избирателна комисия на основание § 114, ал. 16 от ПЗР на ЗИД на ИК (обн., ДВ,
бр. 17/2013 г.) във връзка чл. 246 от ИК и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и
протокола на Преброителната комисия
РЕ Ш И :
Обявява за избран за кмет на община ......................................................, област …………..................…………,
на първи/втори тур
................................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
ЕГН ..........................................................., издигнат от ……………………………………………………..............................................
................................................................................................................................................................................................,
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
получил ............. действителни гласове.
Допуска до участие във втори тур:
1. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
издигнат от ............................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
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2. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
издигнат от ............................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция или инициативен комитет)
3. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
издигнат от ...........................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
4. ............................................................................................................................................................................................,
(собствено, бащино и фамилно име)
издигнат от .............................................................................................................................................................................
(наименование на партия/коалиция от партии или инициативен комитет)
След откриване на изборния ден и при отчитане на резултатите от гласуването в ОИК постъпиха
следните заявления, жалби и възражения и брой на взетите решения по тях:
………………………………………………………………………………...............................................................................................………………
………………………………………………………………………………...............................................................................................………………
(Посочва се от кого и в какво качество е подадена жалбата или заявлението и взето ли е решение от ОИК.
Жалбите, заявленията и взетите по тях решения, както и особените мнения, ако има такива, се прилагат към
протокола и са неразделна част от него)
Изборите в изборния район бяха произведени при следната обстановка:
………………………………………………………………………………...............................................................................................………………
………………………………………………………………………………...............................................................................................………………
Този протокол се състави в три екземпляра на индигирана хартия.
И. Брой на приложените жалби, възражения, заявления, особени мнения и решения по тях, представляващи
неразделна част от този протокол:
…………………………………………………………………………….
…….........……………….
(с думи)
(с цифри)
К. Брой на поправките, извършени преди обявяване на протокола и заверени на съответните места с
означението „поправка“ и с подписите на всички членове на ОИК:
…………………………………………………………………………….
(с думи)

…….........……………….
(с цифри)

Подписите в протокола се положиха в ……….. часа на ……………..…. г.
ПОДПИСИ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩИНСКАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: ....................................................
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ...........................................
СЕКРЕТАР: ...............................................................
ЧЛЕНОВЕ:
1. ...................................................................................
8. .................................................................................
2. ...................................................................................
9. .................................................................................
3. ……………………………………….……...................................
10. .................................................................................
4. ...................................................................................
11. .................................................................................
5. ...................................................................................
12. .................................................................................
6. ...................................................................................
13. .................................................................................
7. ...................................................................................
14. ..................................................................................
Протоколът се подписва от всички членове на общинската избирателна комисия след съставянето
му. Член на комисията не може да откаже да подпише протокола. Член, който не е съгласен с отразеното в
протокола, го подписва с особено мнение, което се прилага към протокола и става неразделна част от него.
Когато член на комисията е обективно възпрепятстван да подпише протокола, това се отбелязва,
като се посочват и причините. Член на ОИК, който откаже да подпише този протокол, се наказва с глоба от
2000 лв. Неподписването на протокола от член на комисията не го прави недействителен.
При определяне на изборните резултати ОИК трябва задължително да провери спазването на
следните условия:
1. Числото по т. 4 трябва да е равно или по-малко от сумата на числата по т. 1, 2 и 3.
2. Числото по т. 4 трябва да е равно на числото по т. 10.
3. Числото по т. 10 трябва да е равно на сумата от числата по т. 12 и 13.
4. Числото по т. 13 трябва да е равно на сумата от числата по т. 14.
5. Числото по т. 3 трябва да е равно числото по т. 6.
6. Числото по т. 12 трябва да е равно на сумата от числата по т. 11, букви „а“, „б“, „в“, „г“, „д“, „е“ и „ж“ .
Всеки екземпляр на протокола се оформя на листове с обособени страници. Всяка страница се номерира.
На всяка страница се отпечатва номерът на листа от протокола, номерът на страницата и фабричният номер
на формуляра. На всяка страница се поставят визуални маркери, дефиниращи ориентацията на протокола.
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Приложение № 7-ПК
Избирателна секция №
ПРОТОКОЛ
(по § 114, ал. 8 от ПЗР на ЗИДИК (ДВ, бр. 17 от 21 февруари 2013 г.)
Днес, ...................., в .............. часа секционната избирателна комисия в избирателна секция № ..........
........................, населено място ................................................., община ……….., област ………….., предаде на
преброителната комисия следните изборни книжа и материали за произвеждане на избора за кмет
на община на ……….................. .
1.

Пломбирани избирателни урни:
..........................................................................................................................
(брой с думи)

2.

Протокол за протичане на изборния ден
(неразпластен)

.................
(с цифри)
Фабричен № …………..

Състояние на избирателната урна/урни ……………………………………………...................................................................………
(описва се дали урната и пломбите са цели)
Членове на ПК, предложени от
различни партии/коалиции от партии
1. ………………............................…………………
2. …………………..............................…………….
3. ………………….............................……………..

Председател/зам.-председател на СИК: ……............………..
Секретар на СИК: …….........................………………………………..
Член на СИК: …………………............................……………………….

Протоколът се съставя и подписва в три еднообразни екземпляра – по един за секционната избирателна
комисия, за преброителната комисия и за общината.

Приложение № 8-ПК
РАЗПИСКА
(по § 114, ал. 11 от ПЗР на ЗИД на Изборния кодекс)
Днес, ................................., в .............. часа преброителната комисия издава настоящата разписка на
секционната избирателна комисия в избирателна секция № .................................., населено място ..................
..............................., община ……………............................., област …………………………, съдържаща числовите данни в
протокола за протичане на изборния ден, както следва:
А. Брой на регистрираните кандидатски листи на партии, коалиции от партии
и независими кандидати
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)
Б. Брой на бюлетините, получени по реда на чл. 187, ал. 1 от ИК, вписани в т. 2
на протокола по чл. 187, ал. 3 от ИК – Приложение № 131 от изборните книжа
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

……………………..
(с цифри)
……………………
(с цифри)

Д. Брой използвани избирателни урни
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

……………………
(с цифри)

1. Брой на избирателите според избирателния списък при предаването му на СИК
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………..
(с цифри)

2. Брой на избирателите, вписани в допълнителната страница (под чертата) в
избирателния списък в изборния ден
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………..
(с цифри)

3. Брой на избирателите в допълнителния избирателен списък
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………..
(с цифри)

4. Общ брой на гласувалите избиратели според положените подписи в изби
рателния списък, включително и подписите в допълнителната страница (под
чертата), както и тези от допълнителния избирателен списък
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

……………………..
(с цифри)
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5. Приложения към избирателния списък:
а) декларации по чл. 194 от ИК от лицата, заети в произвеждането на изборите
като членове на СИК и охрана на съответната секция – Приложение № 130 от
изборните книжа
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

б) удостоверения по чл. 48б, ал. 1 от ИК – Приложение № 113 от изборните книжа
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

6. Приложение към допълнителния избирателен списък – декларации по чл. 203,
ал. 3 от ИК – Приложение № 11 от изборните книжа
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

7. Брой на придружителите:
а) вписани в графа „Забележки“ в избирателния списък
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

б) вписани в Списъка за допълнително вписване на придружителите
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

8. Брой на лицата, присъствали в изборните помещения в изборния ден и при установяване на из
борните резултати
а) брой застъпници, вписани в Списъка на застъпниците
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

б) брой на представители на политическа партия, коалиция от партии и ини
циативен комитет, вписани в Списъка за вписване на представителите
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

в) брой на наблюдателите, вписани в Списъка за вписване на наблюдателите
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

9. Бюлетини извън урната
а) брой на неизползваните бюлетини
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

б) брой на унищожените от СИК бюлетини по други поводи
(за създаване на образци за таблата пред изборното помещение и увредени
механично при откъсване от кочана и станали неизползваеми)
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

в) брой на недействителните бюлетини по чл. 180 от ИК
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

г) брой на недействителните бюлетини по чл. 181 от ИК
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

д) брой на сгрешените бюлетини по чл. 201, ал. 2 от ИК
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

10. Брой намерени бюлетини при отваряне на урната/ите в ПК
……………………………………...........................................................................................................
(с думи)

………………………
(с цифри)

Членове на ПК, предложени от
Председател/зам. председател на СИК: ……......………...
различни партии/коалиции от партии
1. ……………………............................……………
Секретар на СИК: ………………….................…………………..
2. ……………………….............................……….
3. ………………………............................………..
Член на СИК: …………………….....................…………………….
Представител на ИП на ОИК,
въвел данните от протокола:
6523
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
КОМИСИЯ ЗА ЗАЩИТА
НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАПОВЕД № 599
от 12 юли 2013 г.
На основание чл. 8, ал. 1 и ал. 2, т. 9 от Ус
тройствения правилник на Комисията за защита
на потребителите към министъра на икономиката
и енергетиката и на нейната администрация,
решение на Комисията за защита на потреби
телите, протокол № 26 от заседание, проведено
на 4.07.2013 г., чл. 92, ал. 1, 2 и 5 във връзка с
чл. 87 и чл. 88, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на
потребителите, Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки във връзка с чл. 99
от Закона за защита на потребителите, чл. 73 от
Административнопроцесуалния кодекс, протокол
№ 30003 от 12.06.2013 г. и експертно заключение,
издадени от Изпитвателен център „Глобал Тест“ –
София, удостоверяващи, че детски комплект от
две сгъваеми столчета, маса и чадър не отговаря
на изискванията за безопасност на БДС EN 71-1:
2011 „Безопасност на играчки. Част 1: Механич
ни и физични свойства“ и се счита за опасен за
потребителите (малки деца), защото крие риск
от прищипване и преобръщане, което да доведе
до нараняването им, и по-конкретно: сгъваемите
детски столчета не отговарят на изискванията за
безопасност на БДС EN 71-1: 2011 по следните
показатели – т. 4.10.1 (тест за сгъваеми и плъзгащи
механизми) с) – не е спазено изискването да има
минимално разстояние 12 mm между движещите
се части с ножично действие на детското стол
че, а в случая то е 9,7 mm, и d) – разстоянието
между движещите се части на детското столче
не позволява преминаването на прът с диаметър
12 mm; т. 8.18.3 (тест за други сгъващи се играчки)
b) – не е спазено изискването играчката да не се
сгъва или блокиращото устройство да се освободи
при ъгъл 10 градуса и натоварване, а в случая
играчката се сгъва и блокиращото устройство се
освобождава; детската масичка е с нестабилни
крака и образува наклон 40 градуса, което уле
снява преобръщането є, нареждам:
1. Забранявам вноса, износа, възмездното или
безвъзмездното пускане на пазара на следната
стока, представляваща сериозен риск и опасност
за здравето на потребителите:
– детски комплект, състоящ се от маса с
чадър и две сгъваеми столчета, със следните
характеристики: масата е кръгла, изработена
от пластмаса в различни цветове и с 4 метални
крачета; в средата на масата има поставен чадър
в различни цветове и апликации; двете столчета

са сгъваеми, без застопоряващ механизъм, със
седяща част и облегалка, изработени от текстил
в цветове, еднакви с тези на чадъра; дръжките
на столчетата са от черна пластмаса, а крачетата
са метални; върху стоката има залепен хартиен
етикет със следната информация на български
език – баркод 271060; фабричен номер 058; пре
дупредителен надпис „Стоката не е подходяща
за деца под 3 г.; изработена от пластмаса, плат:
текстил, дребни частици и други аксесоари.
Внимание! Съществува опасност от поглъщането
им. Да се използва само под прякото наблюдение
на възрастен!“; производител: Китай.
2. Вносителите и дистрибуторите да организи
рат незабавното и ефективно изтегляне от пазара
и изземването от потребителите на описаните в
заповедта стоки по реда, условията и в срокове
те, визирани в Наредбата за условията и реда за
изтегляне от пазара, изземване от потребителите
и унищожаване на опасни стоки и за реда за
обезщетяване на потребителите в случаите на
изземване на опасни стоки, и да отправят пре
дупреждения към потребителите за рисковете,
които стоките съдържат.
3. На основание чл. 74 във връзка с чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс
допускам предварително изпълнение на заповедта
с цел да не се допусне увреждане на здравето на
потребителите.
4. Разходите по складиране, транспорт, изтег
ляне от пазара, изземването от потребителите и
тяхното обезщетяване са за сметка на произво
дителите, вносителите и дистрибуторите.
Заповедта може да се обжалва чрез председа
теля на Комисията за защита на потребителите
в 14-дневен срок от съобщаването є по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
За председател:
Ал. Масларски
6444

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ
НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 619-ОЗ
от 7 август 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 29, ал. 5 във връзка с
чл. 33, ал. 1 от Кодекса за застраховането и пред
вид представените към заявлението документи
по чл. 30, ал. 1 от Кодекса за застраховането
Комисията за финансов надзор реши:
Изда ва на „ОЗОК – Зд ра вно зас т ра хова
не“ – АД, ЕИК 200140730, със седалище и адрес
на управление София 1113, район „Изгрев“, ж.к.
Изток, ул. Атанас Далчев, между бл. 93 и бл. 96,
лиценз за извършване на застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застра
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ховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две;
– обезщетения на пътници.
2. Застраховка по т. 2 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Ко
мисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

6472

Председател:
Ст. Мавродиев
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1553
от 9 август 2013 г.
На основание чл. 22г, ал. 3, чл. 31, ал. 3 и § 19
ЗПСК, чл. 20, ал. 6 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватиза
ционен контрол и протоколно решение № 2515
от 9.08.2013 г. на изпълнителния съвет Аген
цията за приватизация и следприватизационен
контрол реши:
Отменя т. 2 от Решение № 80 от 14.03.1994 г. на
Агенцията за приватизация за забрана на „Слънчев
бряг“ – АД, гр. Несебър, извършването на разпо
редителни сделки с имуществото на дружеството.

6445

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

РЕШЕНИЕ № 620-ОЗ
от 7 август 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 5 и ал. 7 във
връзка с чл. 16, ал. 1, т. 1 от Закона за Комисията
за финансов надзор и чл. 33, ал. 1 във връзка с
чл. 29, ал. 5 КЗ и предвид, че представените в
производството документи отговарят на изис
кванията на Кодекса за застраховането и не са
налице основанията за отказ по чл. 34, ал. 1 КЗ
Комисията за финансов надзор реши:
Издава на „Евроинс – Здравно осигурява
не“ – застрахователно еднолично акционерно
дружество, ЕИК 131328512, със седалище и ад
рес на управление София, община „Искър“, бул.
Христофор Колумб 43, лиценз за извършване на
застраховане по:
1. Застраховка по т. 1 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застра
ховка „Злополука (включително производствени
злополуки и професионални заболявания)“ за
следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
2. Застраховка по т. 2 от раздел II, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Заболяване“ за следните рискове:
– фиксирани парични суми;
– обезщетения;
– комбинация от горните две.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Ко
мисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

6473
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Председател:
Ст. Мавродиев

РЕШЕНИЕ № 410
от 18 юли 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустрой
ство“ на Столична община е постъпило заявление
вх. № ГР-70-00-79 от 9.02.2011 г. от „ХГ Менидж
мънт“ – ЕООД, чрез управителя Христо Христов
Генчев с искане за даване на съгласие за изработ
ване на проект за ПУП – план-извадка – ПРЗ в
обхвата на поземлен имот № 1507, кв. 7 (нов), к.л.
237, НПЗ „Хаджи Димитър“, район „Подуяне“.
Към заявлението са приложени: мотивирано
предложение, постановление за възлагане на не
движим имот от 12.07.2010 г., вписано в книгите за
вписване под рег. № 69424, том CLVI, № 28, влязло
в сила на 20.12.2010 г., скица за имот № 103020
от ОСЗ „Нови Искър“, задание за проектиране.
Служебно по преписката е приложена Заповед
№ РД-09-50-1402 от 16.08.2010 г. на главния архи
тект на СО, с която е допуснато изработване на
ПРЗ за територията на НПЗ „Хаджи Димитър“.
С решение по протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-32
от 12.04.2011 г., т. 4, мотивираното предложение
не е прието, за което заявителят е уведомен с
писмо изх. № ГР-70-00-79 от 5.05.2011 г.
Служебно по преписката е приложен протокол
на ОЕСУТ № ЕС-Г-46 от 7.06.2011 г., т. 10, с който
е разгледано възражението на заявителя срещу
цялостния ПРЗ на м. НПЗ „Хаджи Димитър“.
С молба вх. № ГР-70-00-79 от 24.11.2011 г. е
поискано от „ГАП Мениджмънт“ – ООД, разре
шение за изработване за тяхна сметка на планизвадка – ПРЗ за УПИ I-1507, кв. 7. Приложени
са: постановление за възлагане на имот, скица –
мотивирано предложение, удостоверение за ак
туално състояние от Агенцията по вписванията
от 17.10.2011 г.
Искането е разгледано от отдели „ТП“, „КТ“,
„Правен“, „ИМ“ и „Градоустройство“.
Заданието и мотивираното предложение са
съгласувани с решение на ОЕСУТ по протокол
№ ЕС-Г-24 от 3.04.2012 г., т. 26, като е предло
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жено одобряване на заданието и допускане на
устройствена процедура при условията на чл. 133,
ал. 2 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-332 от 4.04.2012 г. на
главния архитект на СО е одобрено задание за
изработване на план-извадка – ПРЗ за поземлен
имот № 1507 на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Подуяне“ и до инвеститора с
писмо изх. № ГР-70-00-79/11 от 4.04.2012 г.
Със Заповед № РД-09-50-333 от 5.04.2012 г. на
главния архитект на СО е допуснато изработва
нето на проект за ПУП – ПИ – ПРЗ за поземлен
имот (ПИ) № 1507, кв. 7 (нов), к.л. 237, м. НПЗ
„Хаджи Димитър“.
Заповедта е изпратена за сведение и изпълнение
до кмета на район „Подуяне“ и до заявителя с
писмо изх. № ГР-70-00-79/11 от 5.04.2012 г.
Със заявление вх. № ГР-70-00-79 от 19.06.2012 г.
е внесен за одобряване проект за ПИ – ПРЗ.
С молба вх. № ГР-70-00-79 от 29.06.2012 г.
преписката е върната с технически корекции.
Представена е обяснителна записка; изходни данни
от „Софийска вода“ – АД, от май 2012 г.; съгла
суване с „ЧЕЗ Разпределение България“ – АД,
от 26.04.2012 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-79 от 11.07.2012 г.
проектът е изпратен за съобщаване по чл. 128,
ал. 3 ЗУТ.
С искане вх. № ГР-70-00-79 от 24.07.2012 г. са
внесени допълнително: план-схеми на инженер
ната инфраструктура – част „В и К“, съгласувана
с писмо на „Софийска вода“ – АД, № ТУ-1741 от
4.06.2012 г., и част „Електро“, съгласувана от „ЧЕЗ
Разпределение България“ – АД, на 20.06.2012 г.
С писмо № 6602-48/11 от 5.12.2012 г. кметът на
район „Подуяне“ връща проекта след проведено
съобщаване, като удостоверява, че в законоус
тановения срок няма постъпили възражения.
Приложен е разписен лист; протокол на РЕСУТ
№ 16 от 26.11.2012 г., т. 14; 5 съобщения и 10 об
ратни разписки; служебна бележка от 18.10.2012 г.
С лед с т а нови щ е н а о т де л „Пр а в ен “ о т
11.12.2012 г. са дадени указания на заявителя и
района за изпълнение.
С искане вх. № ГР-70-00-79 от 14.12.2012 г. са
представени: експертна оценка за съществуваща
та картотекирана растителност и тахиметрична
снимка, заверени от дирекция „Зелена система“
при СО на 18.06.2012 г., и писмо изх. № 26-00-6790
от 17.08.2012 г. на директора на РИОСВ – София,
че не е необходимо провеждане на процедура по
реда на глава втора от наредбата за ОС.
С писмо № 6602-48-/14 от 28.03.2013 г. кме
тът на район „Подуяне“ връща проекта след
извършено дообявяване с удостоверяване, че в
законоустановения срок не са постъпили възра
жения. Приложен е разписен лист; съобщения и
обратни разписки.
Проектът за ПИ и ПРЗ е докладван пред
ОЕСУТ и с решение по протокол № ЕС-Г-28 от
9.04.2013 г., т. 13, е приет без забележки.
При горната фактическа обстановка се уста
новява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
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Заявлението за разрешаване изработването
на ПУП е направено от заинтересовано лице по
смисъла на чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ като
собственик на имот № 1507 – предмет на плана, с
което е спазена разпоредбата на чл. 124, ал. 3 ЗУТ.
Със Заповед № РД-09-50-332 от 4.04.2012 г. на
главния архитект на СО е одобрено задание за
изработване на план-извадка – ПРЗ за поземлен
имот № 1507 на основание чл. 124, ал. 7 ЗУТ.
Имотът попада в неурегулирана територия.
Проектът за ПРЗ на територията е възложен с
писмо на ДАГ № ТП-91-00-4/99 от 6.11.2003 г.,
приет е от ОЕСУТ във фаза предварителен проект
с решение по протокол № ЕС-Г-146 от 1.12.2005 г.,
т. 1, и е върнат за корекции и съгласуване. Въз
лагането е потвърдено със Заповед № РД-09-501402 от 16.08.2010 г. на главния архитект на СО
за допускане изработването на ПУП в същите
граници.
Предвид горното изработването на ПУП е в
съответствие с разпоредбата на чл. 133, ал. 2 във
връзка с ал. 1 ЗУТ.
Същият е съгласуван на 17.12.2012 г. от главния
проектант на цялостния ПУП – в процедура, с
което е спазена разпоредбата на чл. 133, ал. 1,
изр. 3 от ЗУТ.
Спазени са административнопроизводстве
ните правила при издаване на акта – сезиране
на административния орган от заинтересовано
лице по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, допуснато е изработването на проект
за ПИ – ПРЗ от компетентния за това орган,
приет е предварителен проект на възложения за
изработване ПРЗ на м. НПЗ „Хаджи Димитър“,
проектът е съгласуван от главния проектант на
плана, съобщен е на всички заинтересовани лица,
разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Нов УПИ I-1507 – „За безвредно производство
на метални и стъклени изделия, складове, офиси,
гаражи, трафопост и изгребна яма“, съгласно
ОУП на СО/2009 г. попада в устройствена ка
тегория по т. 13 („Смф“) от приложението към
чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, съгласно която е допустимо
горното конкретно предназначение.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 от ЗУТ.
П ла н ът за рег ула ц и я е израбо т ен върх у
действащ кадастрален план, с което е спазено
изискването на § 6, ал. 7 ПРЗУТ.
Имотът попада в неурегулирана територия.
Новообразуваният УПИ I-1507 – „За безвредно
производство на метални и стъклени изделия,
складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна
яма“, е отреден за поземлен имот с № 1507, като
регулационните линии съвпадат с външните имот
ни граници на имота съобразно кадастралния план
с изключение на частите, попадащи под улица.
С горното е спазено изискването на чл. 17,
ал. 1 ЗУТ.
Лицето (изход) към улица на УПИ I-1507 – „За
безвредно производство на метални и стъклени
изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и
изгребна яма“, е по новопредвидена улица от о.т.
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17-17а-122-122а-122б-122в. Предвиждат се и улици
по о.т. 36г-17а и по о.т. 36к-122а за обвързване с
действаща улична регулация.
С горното е спазено изискването на чл. 14,
ал. 3, т. 1 и ал. 4 ЗУТ.
С провеждане на улици по о.т. 36г-17а и по
о.т. 36к-122а се обособява нов квартал, номери
ран кв. 8а.
С плана за застрояване е предвидено свобод
ностоящо застрояване с нежилищно предназна
чение при макс. К.к. 10 м.
Застрояването се одобрява на мин. 3 м от
улична регулация и по мин. 6 м към странична
регулация и дъно на имот.
С горното са спазени изискванията на чл. 32
и 35 ЗУТ, като застрояването е съобразено и с
възможността за предвиждане на жилищно за
строяване в съседни имоти.
Предвид горното с проекта за план за за
строяване не се допускат намалени разстояния
към съседни имоти и/или сгради, включително
през улица.
Предвидено е изграждане на изгребна яма в
съответствие с чл. 87, ал. 1 ЗУТ.
В рамките на нов УПИ I-1507 – „Зa безвредно
производство на метални и стъклени изделия,
складове, офиси, гаражи, трафопост и изгребна
яма“, е предвидено изграждане на подземни га
ражи, с което е спазено изискването на чл. 43,
ал. 1 ЗУТ.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО и чл. 125, ал. 7 ЗУТ.
Проектното решение е целесъобразно и от
говаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
Реализацията му не предвижда изразходване на
бюджетни средства на Столична община.
С ПР по отношение на уличната регулация
се предвижда отчуждаване на имоти – частна
собственост, поради което и на основание чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС компетентен да одо
бри ПУП е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 1 и 7 ЗОС, § 124 ПЗРЗИДЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
чл. 110, ал. 1, т. 1, чл. 17, ал. 1, чл. 14, ал. 3, т. 1 и
ал. 4, чл. 32, 35, чл. 43, ал. 1, чл. 87, ал. 1, чл. 133,
ал. 1 и 2 ЗУТ, устройствена категория по т. № 13
(Смф-1) от приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-28 от 9.04.2013 г.,
т. 13, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-извадка – план за
регулация на м. НПЗ „Хаджи Димитър“, кв. 7; обо
собяване по имотни граници на УПИ I-1507 – „За
безвредно производство на метални и стъклени
изделия, складове, офиси, гаражи, трафопост и
изгребна яма“; улици по о.т. 17-17а-122-122а-122б122в; по о.т. 36г-17а; по о.т. 36к-122а; обособяване
на нов кв. 8а, по червените, сините, кафявите
и зелените линии, цифри, текст и защриховки
съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за план за застрояване за
нов УПИ I-1507 – „За безвредно производство на
метални и стъклени изделия, складове, офиси,
гаражи, трафопост и изгребна яма“, кв. 7, м. НПЗ
„Хаджи Димитър“, съгласно приложения проект
без допускане на намалени отстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
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Въз основа на одобрения план за застрояване
не може да се издава виза за проектиране, да се
одобрява или съгласува инвестиционен проект и
да се издава разрешение за строеж с допускане на
намалени разстояния към съседни имоти и/или
сгради, включително през улица.
Разрешенията за строеж се издават след про
веждане на процедури по ЗОЗЗ.
Решението и одобреният проект на подробен
устройствен план да се публикуват на интернет
страницата на Столична община – Направление
„Архитектура и градоустройство“ (sofia-agk.com),
на основание чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Административния
съд – София-град, в 30-дневен срок от съобща
ването.
Жалбите се подават в район „Подуяне“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6431
РЕШЕНИЕ № 416
от 18 юли 2013 г.
Във връзка с необходимостта от извършване
на ефективен контрол и премахване на незакон
но поставени преместваеми обекти, рекламни
и информационни елементи на територията на
м. Борисова градина бе издадена Заповед № СОРД-09-01-272 от 27.06.2013 г. на кмета на Столична
община. В резултат от извършените проверки по
документи и огледи на място бе установено, че
значителна част от въпросните обекти и елементи
са съсредоточени в територията около основния
подход от пл. Орлов мост, езерото Ариана и
основните паркови алеи към стадион „Васил
Левски“ и зоната, включваща детските площадки
и прилежащата им територия.
Видът и броят на преместваемите обекти,
рекламни и информационни елементи са от
разени в приложение към окончателен доклад,
изготвен от заместник-кмета на район „Средец“
в качеството му на председател на комисията,
назначена с посочената по-горе заповед на кме
та на СО. От описаните 35 обекти и елементи
законно поставени са 6.
В съответствие с разпоредбата на чл. 57а,
ал. 1, т. 3 и 7 във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ за
премахване на незаконно поставените обекти е
необходимо наличие на одобрена план-схема. За
целта е изработена план-схема на м. Борисова
градина (I етап) в обхват: бул. Евлоги и Христо
Георгиеви, бул. Цариградско шосе, бул. Пейо Кр.
Яворов, основна алея, успоредна на бул. Цари
градско шосе, свързваща стадион „Васил Левски“
и Астрономическата обсерватория на СУ „Св.
Климент Охридски“.
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Изработената план-схема по чл. 62, ал. 9 ЗУТ
за м. Борисова градина (I етап) е съгласувана
от кмета на район „Средец“, дирекция „Зелена
система“ – СО, МК – НИНКН.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА
във връзка с чл. 62, ал. 9 ЗУТ, чл. 10, ал. 2 от На
редбата за преместваемите обекти, за рекламни
те, информационни, монументално-декоративни
елементи и за рекламната дейност на територи
ята на Столична община и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Д-40 от 30.05.2013 г., т. 21, Столичният
общински съвет реши:
1. Одобрява проект за план-схема за м. Бо
рисова градина (I етап) по чл. 62, ал. 9 ЗУТ в
следния териториален обхват: бул. Евлоги и
Христо Георгиеви, бул. Цариградско шосе, бул.
Пейо Кр. Яворов, основна алея, успоредна на бул.
Цариградско шосе, свързваща стадион „Васил
Левски“ и Астрономическата обсерватория на
СУ „Св. Климент Охридски“.
2. В срок до 2 месеца след влизане в сила
на план-схемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ да бъдат
премахнати всички преместваеми обекти, ре
кламни и информационни елементи, поставени
в несъответствие с нея.
3. Възлага на кмета на Столична община в
срок до 2 месеца от влизане в сила на план-схе
мата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ да проведе конкурси/
търгове за отдаване под наем на части от имо
ти – изключителна държавна собственост (акт
№ 42 от 18.03.1997 г.), в съответствие с договор
№ РД-11-00-0071 от 7.10.2011 г. между Министер
ството на културата, Областната администрация
на област София и Столичната община, сключен
в изпълнение на Решение № 615 от 9.08.2011 г.
на МС на Република България.
Решението и одобрената план-схема да се
публикуват на интернет страницата на Столична
община – Направление „Архитектура и градо
устройство“ (sofia-agk.com), на основание чл. 129,
ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Точка 1 от решението може да бъде обжалвана
по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Администра
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от
съобщаването.
Жалбите се подават в район „Средец“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

6406

Председател:
Е. Герджиков

РЕШЕНИЕ № 468
от 19 юли 2013 г.
Във връзка с получено предложение от дирек
тора на театър „София“ – Ириней Константинов,
за използване на прилежащото в непосредствена
близост до театъра пространство за различни
културни инициативи и артпрограми на театъра
в подкрепа на кандидатурата на София за Ев
ропейска столица на културата, 2019 г., както
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и с оглед проведената конкурсна процедура за
отдаване на части от имоти – публична общинска
собственост, се налага изменение на одобрената
през 2010 г. план-схема.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 62,
ал. 9 ЗУТ, чл. 10, ал. 2 от Наредбата за премест
ваемите обекти, за рекламните, информационни,
монументално-декоративни елементи и за реклам
ната дейност на територията на Столична община
и протокол на ОЕСУТ № ЕС-Д-40 от 30.05.2013 г.,
т. 22, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за ПУП за м. Зона Г-13-юг,
кв. 582, район „Оборище“, в част – изменение на
план-схема за поставяне на преместваеми обекти
и информационни елементи на територията на
Парк Ген. Владимир Заимов, в следния терито
риален обхват: бул. Янко Сакъзов, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви, ул. Силистра, ул. Димитър
Греков, ул. Сър Стивън Рънсман, ул. Кракра.
2. В срок до 2 месеца след влизане в сила
на изменението на план-схемата по чл. 62, ал. 9
ЗУТ да бъдат премахнати всички преместваеми
обекти, рекламни и информационни елементи,
поставени извън нея.
3. Възлага на кмета на Столична община в срок
до 2 месеца след влизане в сила на изменението
на план-схемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ да сключи
договори за отдаване под наем на части от имо
ти – публична общинска собственост, за поставяне
на преместваеми обекти в съответствие с проведе
ните конкурси по чл. 14, ал. 7 ЗОС и одобреното
изменение на план-схемата по чл. 62, ал. 9 ЗУТ.
Решението и одобреното изменение на плансхемата да се публикуват на интернет страницата
на Столична община – Направление „Архитекту
ра и градоустройство“ (sofia-agk.com), на основание
чл. 129, ал. 5 ЗУТ.
Решението да се съобщи на заинтересуваните
лица по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Точка 1 от решението може да бъде обжалвана
по реда на чл. 215, ал. 4 ЗУТ пред Администра
тивния съд – София-град, в 30-дневен срок от
съобщаването.
Жалбите се подават в район „Оборище“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

6407

Председател:
Е. Герджиков

ОБЩИНА АПРИЛЦИ
РЕШЕНИЕ № 255
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ап
рилци, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – парцеларен план (ПП) за елементи на
техническата инфраструктура – „Реконструкция
на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромер
ни табла на границата на собственост от ТП № 2,
клон „А“, местност Свинова поляна, гр. Априлци,
община Априлци, преминаващо през поземлени
имоти с идентификатори: 52218.534.7, с НТП „За
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местен път“, 52218.466.2, с НТП „За местен път“,
52218.393.40, с НТП „За местен път“, 52218.418.20,
с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен
път“ и 52218.535.10, с НТП „За второстепенна
улица“, общинска собственост, 52218.393.38, с НТП
„Иглолистна гора“, и 52218.393.39, с НТП „Игло
листна гора“ – собственост на ДЛС „Русалка“, и
52218.534.9, с НТП „Дере“.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване пред Админи
стративния съд – Ловеч, чрез Община Априлци.

6478

Председател:
П. Колева

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 721
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява под робен уст ройст вен п лан за
поземлен имот (ПИ) № 081010, представляващ
нива 2,64 дка, седма категория, в местност Го
лемите ливади, землище на Казанлък, ЕКАТТЕ
35167, при граници и съседи: ПИ с № 081011 и
081009 – частни ниви, и № 000367 – полски път,
публична общинска собственост:
1. План за застрояване ПИ № 081010 с парамет
ри на застрояване: до два етажа, с височина до
6 м; плътност на застрояване – 80 %; коефициент
на интензивност – 1,6, и озеленяване – 20 %, с
промяна предназначението на имота от „нива“
в „за спорт и атракции“.
2. План-схеми за водоснабдяване, електро
снабдяване и транспортен достъп за ПИ по т. 1.
3. Парцеларен план на подземен елeктропровод
за електроснабдяване на ПИ по т. 1, преминаващ
по полски пътища, публична общинска собстве
ност, № 000367 (с дължина 55,48 м, сервитут
111 кв. м) и № 000436 (с дължина 13,25 м, сервитут
27 кв. м) и по местен път, общинска собственост,
№ 307032 (с дължина 74,73 м, сервитут 150 кв. м),
№ 30702 – частна кравеферма (с дължина 3,25 м,
сервитут 6 кв. м), всички намиращи се в землище
Казанлък, ЕКАТТЕ 35167, с обща дължина на
трасето 146,71 м и сервитут 294 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъж
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

6446

Председател:
Н. Златанов

РЕШЕНИЕ № 723
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
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Одобря ва парцеларен п ла н на подземен
електропровод за електроснабд яване на по
землен имот (ПИ) № 002010 – индивидуално
застрояване, собственост на Станчо Драксинов
Стойков, преминаващ по полски път, публична
общинска собственост, ПИ № 000001 (с дължина
на трасето 285,45 м и сервитут 570,9 кв. м), ПИ
№ 002064 – инд. застрояване – частен (с дължи
на на трасето 35,07 м и сервитут 70,18 кв. м) и
собствения ПИ № 002010 (с дължина на трасето
18,59 м и сервитут 37,18 кв. м), всички в местност
Старите лозя, землището на с. Овощник, ЕКАТТЕ
53179, община Казанлък, с обща дължина на
трасето 339,11 м и общ сервитут 678,26 кв. м.
Решението може да се върне за ново обсъж
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр.
1 ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6447
РЕШЕНИЕ № 724
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Ка
занлък, реши:
Одобрява парцеларен план на подземен елек
тропровод за осигуряване на електрозахранване
на поземлен имот (ПИ) № 015014, местност
Хаджиева могила – нива, собственост на „Еко
зид“ – ЕООД, ЕК АТТЕ 80532, преминаващ по
полски път – публична общинска собственост, с
№ 000032 (с дължина на трасето 6 м и сервитут
12 кв. м), частен ПИ, инд. застрояване (с дъл
жина на трасето 1,61 м и сервитут 3,24 кв. м),
път – трети клас, № 000007 (с дължина на трасето
11,0 м и сервитут 22 кв. м) и през собствения
ПИ № 015014 (с дължина на трасето 58,39 м и
сервитут 116,76 кв. м) с обща дължина на тра
сето 77 м и сервитут 154 кв. м. Всички ПИ са
в землището на с. Черганово, ЕК АТТЕ 80532,
община Казанлък.
Решението може да се върне за ново обсъж
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6448
РЕШЕНИЕ № 727
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
Одобрява подробен устройствен план за позем
лени имоти (ПИ) № 000018 от 10 дка, собственост
на „ЕЛИТ – ВК“ – ООД, ЕИК 123517189, с начин
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на трайно ползване – „За автомобилен парк“,
при граници и съседи: ПИ № 000028, № 000020
и № 000021 – пасища, мери, и ПИ № 000025 и
№ 000030 – полски пътища, публична общинска
собственост, всички в землище с. Бузовград,
ЕКАТТЕ 06848, община Казанлък, включващ:
1. Ра здел я не на П И № 0 0 0 018 на П И с
проектни: № 000389 – „За автомобилен парк“,
№ 000390 – „За ветеринарна лечебница“.
2. План за застрояване на новообразуваните
имоти (изброени в т. 1) със следните показатели на
застрояване: средноетажно свободно застрояване
с височина до 12 м с показани ограничителни
линини, 70 % плътност на застрояване за ПИ
№ 000389 и 80 % за ПИ № 000390; 2,5 коефициент
на интензивност, 20 % плътност на озеленяване.
3. Схеми за електроснабдяване и водоснабдя
ване на новообразуваните имоти по т. 1.
Решението може да се върне за ново обсъж
дане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1
ЗМСМА в 7-дневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Н. Златанов
6449

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1098
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124а, ал. 1,
чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобрява подробен устройствен план (ПУП) –
парцеларен план за елементи на техническата
инфраструктура, като предвиж да трасето на
водопровод за захранване на УПИ 050005 – ав
тосервиз с диагностика на автомобили, магазин
и складове за промишлени стоки, кафе-аперитив
и офис (ПИ с ид. 50.18 и 50.19 по КККР) в мест
ността Чакъла, землище гр. Карлово, да мине
през ПИ с ид. 36498.39.155 – селскостопански
път – публична общинска собственост.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обна
родването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.
Председател:
Ст. Карагенски
6451

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
РЕШЕНИЕ № 147
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 във връзка с
ал. 2 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Пазарджик, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасета
на захранващ електропровод с дължина 138 м
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и водопроводно отклонение от указаните места
на присъединяване, преминаващи през ПИ с
идентификатор 55155.19.370 – полски път, до ПИ
с идентификатор 55155.19.257, м. Азмака по КККР
на землище Пазарджик, съгласно изчертаните с
червено и зелено трасета и сервитути и прило
жения регистър на засегнатите имоти.
Председател:
Х. Харалампиев
6503

ОБЩИНА СЛИВЕН
РЕШЕНИЕ № 900
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Сли
вен, реши:
Одобрява проекта за подробен устройствен
план – парцеларен план за линейни обекти на
техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии за изграждане
на водопровод и водопроводни отклонения до
ПИ 67338.835.15, м. Драката, и ПИ 67338.835.67,
м. Къра, и подземен електропровод 1 kV от тра
фопост в ПИ 67338.835.15, м. Драката, до ГРТ в
ПИ 67338.835.67, м. Къра, всички в землището
на кв. Речица, гр. Сливен, преминаващи през
имоти 67338.835.29, 67338.835.30, 67338.835.68 и
67338.835.70 – частна и общинска собственост, в
м. Къра в същото землище.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Сливен.
За председател:
М. Григорова
6479

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № РД-0964
от 7 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10,
ал. 8 ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП във връзка с
Решение № 425 от протокол № 28 от 30.07.2013 г.
на Общинския съвет „Тунджа“ нареждам:
1. Преобразувам Целодневна детска градина
„Кольо Тенев“, с. Тенево, община „Тунджа“, в
Обединено детско заведение „Кольо Тенев“, с. Те
нево, община „Тунджа“, считано от 1.09.2013 г.
2. Определям за откритата яслена група 2 щат
ни бройки медицински специалисти от функция
„Здравеопазване“, дейност „Детски ясли“.
Контрола по изпълнение на заповедта въз
лагам на Станчо Ставрев – заместник-кмет на
община „Тунджа“.

6475

Кмет:
Г. Георгиев

С Т Р.

102

ДЪРЖАВЕН

12. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че е издадена Заповед № РС-49
от 1.08.2013 г. за допълване на Разрешение за
строеж № РС-12 от 28.02.2012 г., издадено от
заместник-министъра на регионалното развитие
и благоустройството за строеж: ,,Реконструкция
и елек т рификаци я на железопътната лини я
Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2: ,,Рекон
струкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до
км 297+750 междугарието Свиленград – грани
ца с Република Турция), включително гарите
Харманли и Свиленград и всички гари и спирки
между тях, с приблизителна дължина на железния
път 34 км и рехабилитация и електрификация
на железопътната линия Свиленград – граница
с Република Гърция с приблизителна дължина
4 км, участък: ,,Междугарие Любимец – Сви
ленград от км 287+450 до км 294+700“ с мес
тонахождение общини Любимец и Свиленград,
област Хасково“, със следната забележка за мо
стове на км 288+713, км 291+557 и км 293+901,
част „Конструкции“: „Строежът да се изпълни
съгласно одобрените технически проекти, част
„Конструкции – съоръжения“ за мостове на км
288+713, км 291+557 и км 293+901 и преходни
зони към тях, представляващи неразделна част
от тази заповед, в границите на действащия
парцеларен план, одобрен със Заповед № РД-0214-382 от 26.06.2006 г. на заместник-министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
територията на община Любимец, област Хасково,
с разпореждане за предварително изпълнение по
реда на чл. 60 от Административнопроцесуалния
кодекс (АПК).“ На основание чл. 149, ал. 4 от
Закона за устройство на територията заповедта
подлежи на обжалване от заинтересуваните лица
пред Върховния административен съд (ВАС) в
14-дневен срок след обнародването на обявлени
ето в „Държавен вестник“ чрез Министерството
на регионалното развитие, а по отношение на
предварителното изпълнение – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6452
13. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че е издадена Заповед № РС-48 от
1.08.2013 г. за допълване на Разрешение за строеж
№ РС-58 от 18.10.2012 г. (ДВ, бр. 84 от 2012 г.), из
дадено от заместник-министъра на регионалното
развитие и благоустройството за строеж: „Рекон
струкция и електрификация на железопътната
линия Димитровград – Свиленград“. Фаза 4.2: „Ре
конструкция и електрификация на железопътната
отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000
в междугарието Симеоновград – Харманли до км
297+750 междугарието Свиленград – граница с
Република Турция), включително гарите Харман
ли и Свиленград и всички гари и спирки между
тях, с приблизителна дължина на железния път
34 км и рехабилитация и електрификация на
железопътната линия Свиленград – граница с
Република Гърция с приблизителна дължина 4 км,
участък: ,,Междугарие Свиленград – граница с
Република Гърция от км 297+698 до км 300+685“

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

с местонахождение община Свиленград, област
Хасково“, със следната забележка: „Строежът
да се изпълни съгласно одобрените технически
проекти за демонтиране на стоманена конструк
ция на прокара на км 298+896 и изграждане на
нейно място на стоманобетонова с баластов път
върху нея, намиращ се в имотите, собственост
на възложителя ДП „НКЖИ“, на територията
на община Свиленград, област Хасково, с разпо
реждане за предварително изпълнение по реда на
чл. 60 от Административнопроцесуалния кодекс
(АПК).“ На основание чл. 149, ал. 4 от Закона за
устройство на територията заповедта подлежи на
обжалване от заинтересуваните лица пред Върхов
ния административен съд (ВАС) в 14-дневен срок
след обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ чрез Министерството на регионалното
развитие, а по отношение на предварителното
изпълнение – в 3-дневен срок от съобщаването му.
6453
97. – Военната академия „Г. С. Раковски“ – София, обявява конкурс за академична длъжност
доцент за цивилен служител в област на висшето
образование 9. Сигурност и отбрана, професио
нално направление 9.1. Национална сигурност,
научна специалност Военнополитически проблеми
на сигурността, учебни дисциплини Национална
и международна сигурност (Духовни аспекти на
сигурността), Етика в политическия мениджмънт
и Гражданско-военни отношения – един, със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. За дата на подаване на документите от
кандидатите се счита датата на завеждането им в
регистратурата на Военната академия. Сроковете
по процедурата, изискванията към кандидатите
за участие в конкурса са определени със Заповед
№ 3ПУПД-26-195 от 7.08.2013 г. на началника на
Военна академия „Г. С. Раковски“. Документи и
справки – София, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
82, тел. 92-26-512, 92-26-576.
6455
87. – Университетът по архитектура, строителство и геодезия – София, обявява конкурс по
професионално направление 5.7. Архитектура,
строителство и геодезия за доцент по научна
специалност Земна основа, фундиране и подземно
строителство към катедра „Геотехника“ – един,
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в университета, бул. Хр.
Смирненски 1, тел. 963-52-45, вътр. 449, и 866-90-54.
6481
20. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Факултета по машиностроене
и уредостроене в Пловдив за професор, висше
училище, в професионално направление 5.4.
Енергетика, специалност „Енергопреобразува
щи технологии и системи“ – един за нуждите
на катедра „Механика“; за Факултета по елек
троника и автоматика в Пловдив: за професор,
висше училище, в професионално направление
5.3. Комуникационна и компютърна техника,
специалност „Автоматизирани системи за об
работка на информация и управление“ – един
за нуждите на катедра „Компютърни системи и
технологии“; за доцент, висше училище, в про
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фесионално направление 5.2. Електротехника,
електроника и автоматика, специалност „Теория
на електронните вериги и електронна схемо
техника“ за нуждите на катедра „Електроника“,
всички със срок 2 месеца от обнародването в
„Държавен вестник“. Документи – във Филиала
на Техническия университет – София, в Пловдив,
ул. Цанко Дюстабанов 25, тел. 032/659 552.
6480
17. – На ц иона л н и я т военен у н и верси т е т
„Васил Левск и“ – Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академична длъжност
доцент по научна специалност 05.06.11 „Военна
психология“, област на висше образование 3.
„Социални, стопански и правни науки“, про
фесионално направление 3.2. „Психология“ за
нуждите на катедра „Национална и регионална
сигурност“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“ – едно място за военнослужещ.
Срок за подаване на документите – 2 месеца от
обнародването в „Държавен вестник“. Конкурсът
е обявен със Заповед № ОХ-534 от 31.07.2013 г.
на министъра на отбраната, линк: http://www.
nvu.bg/node/961. Документи в Регистратурата за
некласифицирана информация на университета,
тел. 062/61-88-75; Siemens: 62075; GSM 0888-131-479;
e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6482
102. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен ус
тройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване на УПИ I – за ел. подстанция, и
XIV-2184 от кв. 31 и изменение на плана за улична
регулация на ул. Ралевица между квартали 11,
30 и 31, м. Манастирски ливади-запад. Проек
тът е изложен в район „Витоша“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
в едномесечен срок от датата на обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общината чрез район
„Витоша“.
6456
10. – Областният управител на област с административен център Варна съобщава, че на
основание чл. 154, ал. 5 във връзка с чл. 148, ал. 3,
т. 1 ЗУТ е издал Заповед № РД-13-7706-259 от
13.08.2013 г. за допълване на разрешение за строеж
№ 60 от 21.11.2012 г. за обект: „Жп линия № 3 Или
янци – Карлово – Тулово – Дъбово – Зимница и
Карнобат – Комунари – Синдел – Варна – фери
ботна, междугарието Величково – Юнак, участък
от км 109+000 до км 117+000 – основен ремонт на
инфраструктурата“, намиращ се в землището на
с. Нова Шипка, община Долни чифлик, землището
на с. Дъбравино и землището на с. Юнак, община
Аврен, област Варна, в обхвата на действащия
подробен устройствен план – парцеларен план,
със следната забележка: укрепване на изкопните
откоси чрез изграждане на подпорни стени с ви
сочини 0,90 м, 1,45 м и 2,50 м. Заповедта подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд чрез областния управител на област с ад
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министративен център Варна в 14-дневен срок
от обнародването на обявлението в „Държавен
вестник“ във връзка с чл. 149, ал. 4 ЗУТ.
6483
7. – Община Димитровград на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
на подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП) за обект АМ „Марица“ – Оризо
во – Капитан Андреево, участък „Оризово – Хар
манли“ от км 5+000 до км 71+011,31, подобект
„Селскостопански пътища и напоителни полета“
за землищата на с. Ябълково със засегнати земе
делски имоти № 157, 39015, 39017, 40001 и 40003;
с. Добрич със засегнати земеделски имоти с
№ 96001, 96022, 96023, 96024, 96025 и 96042. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
след обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да се
запознаят с проекта, който е на разположение в
стая № 77 в сградата на Община Димитровград,
и да направят писмени възражения и искания по
проекта до общинската администрация. Засег
натите земеделски имоти в с. Крепост, с. Воден
и останалата част от имотите в с. Ябълково са
обнародвани – ДВ, бр. 66 от 2013 г.
6476
8. – Община гр. Дупница, област Кюстендил,
на основание чл. 28б, ал. 4 ППЗСПЗЗ съобщава
на заинтересованите, че са изработени и при
ети помощен план и план на новообразуваните
имоти по § 4к ПЗРЗСПЗЗ за местност Реката,
в землището на гр. Дупница – новообразува
ни имоти с идентификатори № 68789.24.101 и
№ 68789.24.102, които са част от имот с иден
тификатор № 68789.24.1 по кадастралната карта
на гр. Дупница. На основание чл. 28б, ал. 5
ППЗСПЗЗ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени искания и възражения по
плановете и придружаващата ги документация
до кмета на община Дупница. Плановете са
изложени в сградата на община Дупница, пл.
Свобода, ет. 1, стая 4.
6457
63. – Община Казанлък на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за улична регулация и на план
за регулация на с. Дунавци, община Казанлък,
както следва: премахва улична регулация от
о.т. 15136-15137-15138-15139-15140 до о.т. 15141 и
променя улична регулация между осови точки
15131 и 15136; обединяват се в общ урегулиран
поземлен имот – урегулирани поземлени имоти
(УПИ) – ІІІ, ІV, V, VІ, VІІ, VІІІ от квартал 44 и
УПИ І и ІІ от квартал 45. В едномесечен срок от
обнародването в „Държавен вестник“ заинтере
суваните лица могат да разгледат проекта в стая
11 на Община Казанлък и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта.
6450
156. – Община „Родопи“, област Пловдив, на
основание чл. 128, ал. 1 и 12 ЗУТ съобщава на
заинтересуваните лица, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план на обект „Път ІІ-86
Пловдив – Асеновград – Смолян, участък от км
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14+860 до км 24+819“ в землище с. Крумово,
ЕКАТТЕ 40004, и землище с. Брестник, ЕКАТТЕ
06447, община „Родопи“, област Пловдив, засягащ
територията на община „Родопи“, област Пловдив,
в обхват: селскостопанска територия – поземлени
имоти с № 9244, 9245, 10182 и 10183 – с. Брестник.
Проектът е изложен за запознаване в сградата на
Община „Родопи“ – гр. Пловдив, ул. С. Врачански
1А, ет. 1, стая 10. В едномесечен срок от обявле
нието в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по горепосочения проект
за ПУП – ПП до общинската администрация.
6522
38. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Кабел 20 kV
за захранване на ПИ 000246 в м. Симеонова
могила в землище на гр. Каблешково“, с трасе и
сервитут на кабела, преминаващо през следните
поземлени имоти: 833 (полски път), 829 (полски
път), 858 (полски път), 826 (полски път), 830
(полски път) и 10245 (нива), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6458
39. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Електроснабдя
ване на вилни сгради в ПИ 020510 в м. Показателя
в землище на гр. Каблешково“, с трасе, премина
ващо през следните поземлени имоти: 35033.0.754
(полски път), 35033.0.842 (полски път), 35033.0.714
(път III клас) и 35033.15.123 (нива, собственост на
Сотир Димитров Апостолов), който е изложен в
сградата на Община Поморие, ул. Солна 5. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения на
проекта до Община Поморие в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
6459
40. – Община Поморие на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за обект: „Пътна връзка
на път III-906 Оризаре – Бургас при км 54+400 за
жилищни сгради в ПИ 020510 в м. Показателя в
землище на гр. Каблешково“, с трасе, премина
ващо през следните поземлени имоти: 35033.0.809
(полски път) и 35033.0.714 (път III клас), който
е изложен в сградата на Община Поморие, ул.
Солна 5. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения на проекта до Община Поморие в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“.
6460
7. – Община Разлог на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план (ПУП) – парцеларен
план за „Трасе на електропровод“ – съоръжение
на техническата инфраструктора за захранване на
ПИ 61813.32.3, м. Раплево, землище на гр. Разлог,
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община Разлог, с възложител ЕТ„Слънце – Та
тяна Тренчева“. Трасето минава през имоти с
№ 61813.26.41, 61813.28.20, 61813.776.815, 61813.32.55
и 61813.32.60, землище на гр. Разлог. Проектът
е изложен в стая № 306 на Община Разлог. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заин
тересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план до общинската
администрация.
6461
47. – Община Сопот на основание чл. 28б,
а л. 4 П ПЗСПЗЗ с ъ обща ва, че е израбо т ен
план на новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1
ПЗРЗСПЗЗ в изпълнение на съдебно Решение
№ 8278 от 13.06.2011 г. на ВАС за местност Кай
ряка – кадастрален район 402 в землище гр. Со
пот. Материалите по плана са изложени в стая
13 в сградата на общинската администрация. На
основание чл. 28б, ал. 5 ППЗСПЗЗ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ за
интересованите лица могат да направят писмени
искания и възражения по плановете и придружа
ващата ги документация до кмета на общината.
6484

СЪДИЛИЩА
Върховният административен съд, шесто
отделение, втора колегия, на основание чл. 181,
ал. 1 и 2 във връзка с чл. 188 АПК съобщава, че
е постъпил протест от Георги Камбуров – про
курор при Върховна административна прокура
тура, с искане да се прогласи нищожността на
последния абзац от приложение № 3 към чл. 20,
ал. 3 от Наредба № 49 от 2010 г. за основните
изисквания, на които трябва да отговарят устрой
ството, дейността и вътрешният ред на лечебните
заведения за болнична помощ и домовете за
медико-социални грижи, издадена от министъра
на здравеопазването (обн., ДВ, бр. 83 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 92 от 2010 г.; доп., бр. 53 от 2011 г.,
в сила от 13.08.2011 г.; изм. с Решение № 15323 от
22.11.2011 г. на ВАС на РБ – бр. 15 от 2012 г.; изм.,
бр. 32 от 2.04.2013 г., в сила от 2.04.2013 г.), във
връзка с което е образувано адм.д. № 10123/2013 г.
по описа на ВАС.
6474
А дминистративни ят съд – Варна, Х Х Х ІІ
състав, на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобща
ва за направено оспорване от Георги Тодоров
Плугчиев, Дафинка Симеонова Плугчиева, Тодор
Георгиев Плугчиев, Калин Илиев Илиев, Ивелина
Стефанова Илиева и Иван Йосифов Йосифов на
Решение № 799-5 от 19.12.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Варна, с което е одобрен ПУП – ПУР
на с.о. Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбра
ва, относно ПИ № 2333, 2334 и 2335 в частта на
трасето на улицата, проектирана по източната
граница на трите имота между осови точки 283
и 383. Заинтересованите лица могат да подадат
заявление до АС – Варна, за конституирането
им като ответници по адм. дело № 1322/2013 г.
в едномесечен срок от деня на обнародване на
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съобщението в „Държавен вестник“, което да
съдържа реквизитите по чл. 218, ал. 5 ЗУТ, като
приложат писмени доказателства, удостоверява
щи качеството им на заинтересовани лица. Със
заявлението е недопустимо да се правят искания
за отмяна на обжалвания административен акт,
както и за присъединяване към подадената жалба.
6395
Административният съд – Варна, тридесет и
трети състав, на основание чл. 188 във връзка
с чл. 181, ал. 2 АПК съобщава, че е постъпило
оспорване по жалба вх. № 7820 от 9.04.2013 г.
от „Домостроене инженеринг“ – АД, срещу Ре
шение № 69-543 от 25.10.2010 г. на Общинския
съвет – гр. Бяла, с което в раздел ІІ на Наред
бата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги, действаща на
територията на Община Бяла, е добавена т. 56 в
частта, в която за извършване на адм. услуга по
презаверяване на основание чл. 153, ал. 3 ЗУТ
на разрешения за строеж на сгради, постройки,
съоръжения и инсталации, загубили правно дейст
вие по смисъла на чл. 153, ал. 2 ЗУТ, е въведена
такса 5 лв./кв. м, общо РЗП за строежи ІV и V
категория. По оспорването е образувано адм. дело
№ 1336/2013 г. по описа на Административния
съд – Варна, XXХIIІ състав.
6416
Административният съд – Ловеч, съобщава,
че е образувано адм. д. № 150/2013 г. по описа на
съда по предявени жалби срещу Заповед № 707 от
17.06.2013 г. на кмета на Община Ловеч, с която
е одобрено изменение на подробен устройствен
план – план за застрояване и работен устройствен
план за урегулиран поземлен имот I в кв. 39 по
плана на зона „България“ – Ловеч, с отреждане
„За жилищно строителство и трафопост“, пред
виждащо пристрояване на съществуваща сграда
с идентификатор 43952.506.1026.2 в източна по
сока до сграда с идентификатор и надстрояване
43952.506.1023.1 и надстрояване на същата до кота
корниз 15 м. Заинтересованите лица могат в ед
номесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ да подават заявления със съдържанието
и приложенията по чл. 218, ал. 5 и 6 ЗУТ за кон
ституиране като ответници по делото.
6510
Административният съд – Пловдив, на ос
нование чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че Мария
Петрова Михайлова, Пловдив, ул. Борислав 3,
Станка Василева Младенова, Пловдив, ул. Ландос
15, ап. 22, Младен Христов Младенов, Пловдив,
ул. Ландос 15, ап. 22, Жаклина Андонова Мите
ва, Пловдив, ул. Ален мак 3, и Марина Илиева
Димитрова, Пловдив, ул. Мали Богдан, 50, ап.12,
са оспорили законосъобразността на Решение
№ 106, взето с протокол № 6 от 10.04.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Пловдив, с което е
одобрен подробен устройствен план – план за
регулация с устройствени зони кв. Христо Смир
ненски ІІІ, район „Западен“, Пловдив, и схеми:
водоснабдяване, канализация, електроснабдяване,
телекомуникации, газоснабдяване, топлоснабдя
ване, вертикална планировка, транспортно-кому
никационна система, екология, зелена система
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и спорт, трансформация на собствеността и
правилата и нормативите за прилагане на кв.
Смирненски ІІІ, Пловдив, в посочените граници,
в частта му, касаеща частите от поземлен имот
с идентификатор № 56784.513.85 по КК и КР на
гр. Пловдив, включени в обхвата на оспореното
решение, за което е образувано адм. д. № 1985
по описа на съда за 2013 г., първо отделение,
ІІІ състав. Заинтересованите лица могат да се
конституират като ответници по делото в едно
месечен срок от обнародване на обявлението
чрез заявление, което съдържа: 1. трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; 2. трите
имена и личния номер за чужденец и адреса,
заявен в съответната администрация, телефон,
факс и електронен адрес, ако има такъв; 3. фир
мата на търговеца или наименованието на юри
дическото лице, изписани и на български език,
седалището и последния посочен в съответния
регистър адрес на управление и електронния
му адрес; 4. номер на делото; 5. акта, който се
оспорва, и органа, който го е издал; 6. изявле
ние, че заинтересованото лице желае да бъде
конституирано в производството като ответник;
7. подпис на заявителя. Към заявлението следва
да се приложат писмени доказателства, удосто
веряващи качеството на заинтересовано лице на
заявителя. Адм. д. № 1985/2013 г. е насрочено за
1.Х.2013 г. от 9 ч.
6417
Софийският градски съд, гражданско отделе
ние, ІІА въззивен състав, призовава Кирил Йонен
Йовев с адрес за призоваване София, ж.к. Люлин,
бл. 715, вх. Г, ет. 4, ап. 69, сега с неизвестен адрес,
да се яви в съда на 14.11.2013 г. от 14,30 ч., като
въззиваема страна по гр. д. № 5054/2012 г. по оп
иса на СГС, ГО, ІІА въззивен състав, образувано
по жалба от Цанка Кънчева Стоилова срещу ре
шение на СРС, 68-и състав, гр. д. № 1558/2010 г.,
образувано по искова молба от Цанка Кънчева
Стоилова срещу Юлия Спасова Спасовска по
иск за делба на недвижим имот, представляващ
ап. 94, намиращ се в София, ж. к. Света Троица,
бл. 376, вх. Г. Въззиваемата страна да посочи
съдебен адрес, в противен случай делото ще се
гледа при условията на чл. 50, ал. 2 ГПК.
6418
Смолянският районен съд призовава ответника
Бирол Ишгюрак, роден на 1.12.1972 г., гражданин
на Република Турция, с неизвестен постоянен
и настоящ адрес на територията на Република
България, да се яви в открито съдебно заседание
на 23.10.2013 г. в 9,30 ч., за да получи съдебните
книжа като ответник по гр. д. № 845/2013 г. по
описа на СмРС, заведено от Гюлтен Реджеп Дряна
по чл. 49, ал. 1 СК. В случай че ответникът не
се яви, съдът ще назначи особен представител
на основание чл. 48, ал. 2 ГПК.
6485
Софийският районен съд, ІІІ гр. отделение, 89
състав, уведомява Исмаил Сабри Абдул-Уахид, род.
на 23.09.1972 г., гражданин на Ирак, без постоянен
и настоящ адрес в Р. България, че е ответник по
гр. д. № 7001/2013 г., образувано по предявен от
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Евдокия Томчева Томова иск по чл. 49 СК, и му
указва в двуседмичен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ да се яви в канцеларията на
СРС, ІІІ ГО, София, ул. Съборна 9, за връчване
на книжата по делото, в противен случай ще му
бъде назначен особен представител.
6437
Софийският градски съд, търговско отде
ление, VI-18 състав, на основание чл. 14, ал. 4
ЗЮЛНЦ с Решение № 1181 от 3.07.2013 г. по т.д.
№ 84/2013 г. обявява неплатежоспособността на
сдружение „Асоциация Хоризонти“ с БУЛСТАТ
121834187, рег. по ф.д. № 8506/1998 г., със седали
ще и адрес на управление София, ул. 11 август
1А, представлявано от Росен Йорданов Пашов, и
определя началната є дата: 10.07.2012 г.; открива
производство по несъстоятелност на длъжника
сдружение „Асоциация Хоризонти“ с БУЛСТАТ
121834187; налага запор и възбрана върху иму
ществото на сдружение „Асоциация Хоризонти“;
обявява сдружение „Асоциация Хоризонти“ в
несъстоятелност; постановява прекратяване дей
ността на сдружението; спира производството по
несъстоятелност. Решението може да се обжалва
в 7-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ и от вписването му в регистъра на
юридическите лица с нестопанска цел.
6511
Благоевградският окръжен съд обявява, че
има образувано гр.д. № 108/2013 г. с ищец Ко
мисията за отнемане на незаконно придобито
имущество – София, и ответници Реджеп Рах
ман Емин с постоянен адрес: София, ж.к. Овча
купел 608, вх. Е, ет. 1, ап. 132, и Ели Людми
лова Емилова с постоянен адрес гр. Сандански,
ул. Сердика 8, с правно основание чл. 28, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) с цена на иска 672 994,16 лв.,
с което да се отнеме в полза на държавата след
ното имущество:
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Реджеп Рахман Емин и Ели
Людмилова Емилова:
– жилище (апартамент) – източно изложе
ние – 100 кв. м, намиращо се на трети жилищен
етаж от четириетажната жилищна сграда, по
строена в общински урегулиран поземлен имот,
съставляващ парцел ІІІ, квартал 137, имот пла
носнимачен № 1651 по плана на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, при
граници и съседи на УПИ по скица: улица с
о.т. 207-239, УПИ ІІ с пл. № 1655, УПИ ІV с пл.
№ 1647, което жилище съгласно схема № 18964
от 18.10.2012 г. на СГКК – Благоевград, предста
влява самостоятелен обект в сграда с идентифи
катор 65334.301.1651.1.3 по кадастралната карта
и кадастралните регистри на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, одо
брени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. на
изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 3, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор

ВЕСТНИК

БРОЙ 74

65334.301.1651, с предназначение на самос тоятелен
обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта:
1, при съседни самостоятелни обекти в сградата:
на същия етаж: 65334.301.1651.1.5, под обекта:
65334.301.1651.1.15, 65334.301.1651.1.2, над обекта:
65334.301.1651.1.4, ведно с 1/3 ид.ч. от мазето, обо
собено в помещение № 3, и 1/3 ид.ч. от тавана,
обособено в помещение № 3;
– жилище, състоящо се от две стаи, баня и то
алетна с антре, с обща застроена площ 54,34 кв. м,
намиращо се в източната част на таванския етаж,
изграден на кота +10,80, при граници и съседи на
жилището по документи за собственост: отгоре:
покрив, отдолу: трети етаж на Реджеп Рахман
Емин и Ели Людмилова Емилова, от една страна:
улица, от друга страна: гарсониера на Румен Ата
насов Димитров и Марияна Илиева Димитрова,
построено в четириетажната жилищна сграда,
построена в общински урегулиран поземлен имот
ІІІ, имот пл. № 1651, в квартал 137 по плана на
гр. Сандански, при граници и съседи на УПИ по
скица: улица с о.т. 207-239, УПИ ІІ с пл. № 1655,
УПИ ІV с пл. № 1647, което жилище съгласно
схема № 18962 от 18.10.2012 г. на СГКК – Благоев
град, представлява самостоятелен обект в сграда с
идентификатор 65334.301.1651.1.4 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сандан
ски, община Сандански, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 4, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
65334.301.1651, с предназначение на самостояте
лен обект: ателие за творческа дейност, с брой
нива на обекта: 1, и посочена в документа площ
54,34 кв. м, при съседни самостоятелни обекти
в сградата: на същия етаж: няма, под обекта:
65334.301.1651.1.3, над обекта: 65334.301.1651.1.17,
65334.301.1651.1.19, ведно с изградения в същата
сграда магазин за промишлени стоки със разгърната
площ 84 кв. м, преустроен от гараж № 3 – западен,
и гараж № 4 – среден, съгласно одобрен от глав
ния архитект на община Сандански архитектурен
проект № 164 от 28.08.2006 г. за преустройство
с конкретно предназначение, а именно: магазин
за промишлени стоки, при граници и съседи на
урегулирания поземлен имот по скица – улица,
УПИ ІІ-1655, УПИ ІV-1657, който магазин съгласно
схема № 18967 от 18.10.2012 г. на СГКК – Благоев
град, представлява самостоятелен обект в сграда с
идентификатор № 65334.301.1651.1.20 по кадастрал
ната карта и кадастралните регистри на гр. Сан
дански, община Сандански, област Благоевград,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АГКК, с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 1, който
самостоятелен обект се намира в сграда № 1,
разположена в поземлен имот с идентификатор
65334.301.1651, с предназначение на самостояте
лен обект: за търговска дейност, с брой нива на
обекта: 1, и посочена в документа площ 40 кв. м,
при съседни самостоятелни обекти в сградата: на
същия етаж: 65334.301.1651.1.11, 65334.301.1651.1.8,
65334.301.1651.1.7, под обекта: няма, над обекта:
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65334.301.1651.1.6, 65334.301.1651.1.14, както и прис
тройка (трудова борса) на един етаж с разгърната
застроена площ 21 кв. м съгласно одобрени ар
хитектурни проекти № 165 от 28.08.2006 г. към
магазина за промишлени стоки, изградена в
общински урегулиран поземлен имот ІІІ, имот
пл. № 1651, в кв. 137 по плана на гр. Сандан
ски, при съседи на пристройката: изток – двор,
запад – двор, юг – двор, север – магазин, и при
граници и съседи на урегулирания поземлен имот
по скица – улица, УПИ ІІ-1655, УПИ ІV-1657, която
пристройка съгласно скица № 18965 от 18.10.2012 г.
на СГКК – Благоевград, представлява сграда с
идентификатор 65334.301.1651.1.2 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, одобрени
със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. на изпъл
нителния директор на АГКК, с адрес на имота
гр. Сандански, ул. Солидарност, която сграда е
разположена в поземлен имот с идентификатор
65334.301.1651, с предназначение: складова база,
склад, със застроена площ 27 кв. м;
– нива с площ 2,711 дка, четвърта кате
гория, местност та Метлата, представляваща
имот пл. № 045007 по плана за земеразделяне
на с. Дамяница, при граници и съседи: имот
№ 000170 – полски път на Община Сандански,
имот № 000148 – полски път на Община Сандан
ски, имот № 045002 – нива на наследници на Тошо
Германов Масърски, имот 045003 – нива на Васил
Ангерлов Воденичаров, имот № 045004 – нива
на Валентина Георгиева Харизанова и др., имот
№ 045022 – нива на Илия Тодоров Стоянов, имот
№ 045023 – нива на Йордан Тодоров Стоянов, и
имот № 045024 – нива на Милчо Тодоров Стоянов;
– 143/240 ид.ч. от 5,842 дка от лозе, цялото с
площ 9,803 дка, местност Селището, представля
ващо имот № 155016, пета категория, в земли
щето на гр. Сандански, ЕКАТТЕ 65334, община
Сандански, при граници и съседи на имота:
имот № 155013 – лозе на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ,
имот № 155012 – нива на наследници на Коста
дин Димитров Вадаров, имот № 155015 – лозе
на земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот № 155048 – лозе
на наследници на Никола Тилев Христов, имот
№ 155017 – лозе на Емил Пандов Котев, имот
№ 155026 – лозе на наследници на Георги Се
рафимов Филипов, имот № 155030 – полски път
на община Сандански; съгласно схема № 18963
от 18.10.2012 г. на СГКК – Благоевград, имотът
е с идентификатор 65334.155.16 по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Сандански,
община Сандански, област Благоевград, одобрени
със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г. на изпъл
нителния директор на АГКК, с адрес на имота
гр. Сандански, местност Селището, с трайно
предназначение на територията: земеделска, начин
на трайно ползване: лозе, с площ 9803 кв. м, при
съседи на целия имот: 65334.155.30, 65334.155.26,
65334.155.17, 65334.155.48, 65334.155.12, 65334.155.15
и 65334.155.13;
– лек автомобил, марка и модел „ВАЗ 21061
1500 С“, рег. № БЛ6117ТВ, син, дата на първона
чална регистрация 1.01.1982 г., дата на промяна
5.11.1992 г., двигател 0992М164;
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– товарен автомобил, марка и модел „Форд“,
рег № Е 6204 АА, бял, дата на първоначална регис
трация 24.04.1987 г., дата на промяна 1.04.1996 г.,
рама SFAV X XBDV V HK68230, двигател – без
номер;
– лек автомобил, марка и модел „Мерцедес
230 ТЕ“, рег. № Е 5741ВР, черен металик, дата
на първоначална регистрация 7.12.1988 г., дата на
промяна 24.04.2008 г., рама WDB1240831F095543,
двигател 10298212236387;
– лек автомобил, марка и модел „Мицуби
ши ЕКЛИПСЕ“, рег. № Е2699АС, черен, дата на
първоначална регистрация 2.04.1993 г., дата на
промяна 11.01.2000 г., рама 4MBMND22APE001394,
двигател 1G63NM2827; в случай че гореописани
те недвижими имоти и МПС бъдат възложени
на трето лице с постановление за възлагане от
частен или държавен съдебен изпълнител, то
при условията на евентуалност предявявам иск
на основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) за отнемане в полза на
държавата на сумите, които ще се получат като
остатък от публичната продан.
На основание чл. 4, ал. 2 във връзка с чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Реджеп Рахман Емин и Ели
Людмилова Емилова:
1. сумата 45 000 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на парте
рен етаж – магазин източно изложение с площ
130 кв. м, построен в триетажната жилищна сгра
да, изградена в държавен урегулиран поземлен
имот, съставляващ парцел ІІІ, квартал 137, имот
планоснимачен № 1651 по регулационния план
на гр. Сандански, община Сандански, област
Благоевград;
2. сумата 1500 лв., представляваща пазарна
та стойност към датата на отчуждаване на 7/8
ид.ч. от нива с площ 1,501 дка, пета категория,
намираща се в местността Кънлийца, землище
на с. Дамяница, община Сандански, представля
ващ имот № 034001 по плана за земеразделяне,
при граници: имот 000164 – канал на община
Сандански, имот № 000157 – полски път на об
щина Сандански, № 000003 – канал на община
Сандански, и имот № 034002 – нива на Султана
Симеонова Пуева;
3. сумата 24 300 лв., представляваща пазар
ната стойност към датата на отчуждаване на
едное тажна жилищна сграда със застроена площ
71 кв. м, построена в урегулиран поземлен имот
№ ХVІІ, квартал 4 по плана на с. Сливница,
община Кресна, одобрен със Заповед № 674 от
15.12.1986 г., целият с площ 576 кв. м, при граници
и съседи на имота: улица, улица, УПИ ХVІІІ,
УПИ ХVІ;
4. сумата 50 800 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на втори
жилищен етаж с площ 75 кв. м от средната жи
лищна сграда, построена в урегулиран поземлен
имот ІV, отреден за имот с пл. № 1134, кв. 166
по плана на гр. Сандански, одобрен със Заповед
№ 464 от 1970 г., целият с площ 713 кв. м, при
граници и съседи на имота: улица, улица, УПИ V;
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5. сумата 47 600 лв., представляваща пазар
ната стойност към датата на отчуждаване на
едное тажна жилищна сграда с декларирана РЗП
120 кв. м, построена в урегулиран поземлен имот
ІV, квартал 39 по плана на с. Дамяница, община
Сандански, одобрен със Заповед № 554 от 1971 г. и
Заповед № 46 от 1987 г., целият с площ 720 кв. м,
при граници и съседи на имота по скица: улица,
УПИ ІІІ, УПИ V, УПИ ХІ;
6. сумата 25 500 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на масивна
жилищна сграда на един етаж с декларирана РЗП
64 кв. м, построена в общински парцел УПИ
ІІІ, пл. № 184, в кв. 64 по действащия план на
гр. Кресна, област Благоевград, целият имот с
площ 500 кв. м, при граници и съседи: улица,
УПИ ІІ, УПИ ІV-185 от същия квартал;
7. сумата 57 300 лв., представляваща пазарната
стойност към датата на отчуждаване на дву
етажна масивна жилищна сграда с декларирана
РЗП 100 кв. м, ведно с гараж с декларирана РЗП
20 кв. м, построена в източната част на УПИ VІІ,
пл. № 182 в квартал 22 по плана на с. Джигурово,
община Сандански, одобрен със Заповед № 27
от 1990 г., целият с площ 929 кв. м, при граници
и съседи: улица, улица УПИ VІІІ, УПИ VІ от
същия квартал, който имот е образуван от УПИ
І, кв. 20 по недействащия план на с. Джигурово;
8. сумата 9032 лв., представляваща пазар
ната стойност към датата на отчуждаване на:
1. право на строеж на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 65334.301.1651.1.17 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АК с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 5, ателие
1, разположена в поземлен имот с идентификатор
№ 65334.301.1651, предназначение на самостоя
телния обект: ателие за творческа дейност, брой
нива на обекта: 1, с посочена в документ площ
17,25 кв. м; 2. право на строеж на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 65334.301.1651.1.18
по кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АК с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 5, ателие
2, намиращ се обект в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 65334.301.1651,
предназначение на самостоятелния обект: ате
лие за творческа дейност, брой нива на обекта:
1, с посочена в документ площ 11,90 кв. м, и
3. право на строеж на самостоятелен обект в
сграда с идентификатор 65334.301.1651.1.19 по
кадастралната карта и кадастралните регистри,
одобрени със Заповед № РД-18-80 от 11.11.2009 г.
на изпълнителния директор на АК с адрес на
имота гр. Сандански, ул. Сердика 8, ет. 5, ателие
3, намиращ се обект в сграда № 1, разположена в
поземлен имот с идентификатор № 65334.301.1651,
предназначение на самостоятелния обект: ателие
за творческа дейност, брой нива на обекта: 1, с
посочена в документ площ 20 кв. м;
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9. сумата 2000 лв., представляваща пазарна
та стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Ситроен Ксантия“,
рег. № Е4270АМ, зелен, дата на първоначал
на регистрация 5.01.1994 г., дата на промяна
1.03.2005 г., рама VF7X11A00031A6428, двигател
LFZ10KJA412002336;
10. сумата 5000 лв., представляваща пазарна
та стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Шаран“,
рег. № Е 7526ВХ, син металик, дата на първона
чална регистрация 24.02.1995 г., дата на промяна
3.08.2010 г., рама WVWZZZ7MZTV031259, двигател
ADY158178;
11. сумата 1000 лв., представляваща пазарна
та стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Пежо Партнер“, рег.
№ Е4534ВК, светлосив металик, дата на първона
чална регистрация 3.09.2004 г., дата на промяна
21.04.2008 г., рама VF3GJRHYK95078494, двигател
10DYSC3018286;
12. сумата 3000 лв., представляваща пазарна
та стойност към датата на отчуждаване на лек
автомобил, марка и модел „Фолксваген Голф“,
рег. № Е 89 36 АМ, син, дата на първа регистра
ция – няма данни, дата на промяна 26.07.2006 г.,
рама WVWZZZ1HZRP379438, двигател 1Y324528.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Реджеп Рахман Емин:
– сумата 100 лв., получена от продажбата на
търговското предприятие на едноличен търговец
„Росен Емилов – Реджеп Емин“, ЕИК 101025655,
със седалище и адрес на управление: гр. Сандан
ски, ул. Сердика 8.
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Реджеп Рахман Емин:
1. сумата 17 054 лв., внесена от Реджеп Рахман
Емин през 2005 г. по разплащателна сметка овър
найт в левове с IBAN BG 92 CBUN 9195 1000 0068
60 при МКБ „Юнионбанк“, открита на 5.08.2005 г.
и закрита на 30.06.2009 г., чийто титуляр е бил ЕТ
„Росен Емилов – Реджеп Емин“, ЕИК 101025655;
2. сумата 12 127,50 лв., представляваща внесени
суми за такси за обслужване на банкови гаран
ции по сметка BG 82 BPBI 7922 10 11738302 при
„Юробанк И Еф Джи България“ – АД, и дого
вор, сключен между ЕТ „Росен Емилов – Реджеп
Емин“, ЕИК 101025655, и „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД;
3. сумата 25 480,05 лв., представляваща разхо
ди за погасяване на кредитен лимит от Реджеп
Ра х ма н Ем и н по изда дена к ред и т на к ар та
„Американ Експрес“ при „Юробанк И Еф Джи
България“ – АД;
4. сумата 18 238,12 лв., представляваща разхо
ди за погасяване на кредитен лимит от Реджеп
Рахман Емин по издадена кредитна карта „VISA“
при „Юробанк И Еф Джи България“ – АД;
5. сумата 200 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през януари 2009 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Димчо Асенов Асе
нов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
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6. сумата 10 000 лв., представляваща предос
тавен на неустановена дата през ноември 2008 г.
кредит от Реджеп Рахман Емин на Крум Руменов
Тетимов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
7. сумата 2000 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юни 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Киран Миланов Маджи
ров, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
8. сумата 500 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през май 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Киран Миланов Маджи
ров, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
9. сумата 500 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юни 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Митко Михалов Огня
нов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
10. сумата 400 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юли 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Митко Михалов Огня
нов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
11. сумата 1000 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през март 2008 г. кре
дит от Реджеп Рахман Емин на Грета Ангелова
Ангелова, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
12. сумата 600 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юли 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Асен Рашков Рашев,
видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
13. сумата 3000 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през лятото на 2008 г.
кредит от Реджеп Рахман Емин на Емил Кирилов
Шаламанов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
14. сумата 1000 лв., представляваща предос
тавен на неустановена дата през август 2007 г.
кредит от Реджеп Рахман Емин на Сашо Миланов
Маджиров, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
15. сумата 600 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юни 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Елиза Филчева Стояно
ва, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
16. сумата 400 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през април 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Юлия Кирилова
Сашева, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
17. сумата 800 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през август 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Любен Христов Анге
лов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
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18. сумата 150 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата в края на 2008 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Ефрем Симеонов Ми
лев, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
19. сумата 200 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата в края на 2008 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Йосиф Валентинов Ду
рев, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
20. сумата 300 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата в края на 2008 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Владимир Владимиров
Карагьозов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
21. сумата 2500 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през лятото на 2009 г.
кредит от Реджеп Рахман Емин на Захари Дими
тров Джелев, видно от протокол от 30.09.2011 г.
по н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
22. сумата 4000 лв., представляваща предос
тавен на неустановена дата през януари 2008 г.
кредит от Реджеп Рахман Емин на Чавдар Мето
диев Юруков, видно от протокол от 30.09.2011 г.
по н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
23. сумата 500 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юни 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Веска Стойчева Илие
ва, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
24. сумата 500 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през юли 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Борислав Огнянов
Кирилов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
25. сумата 300 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през юни 2007 г. кредит от
Реджеп Рахман Емин на Илия Кирилов Йоси
фов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
26. сумата 2000 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през май 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Стойчо Димитров
Митев, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
27. сумата 300 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата през януари 2009 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Данаил Емилов Еми
лов, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
28. сумата 1000 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през май 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Александър Илиев
Илиев, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС;
29. сумата 200 лв., представляваща предоставен
на неустановена дата в началото на 2008 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Антон Кирилов Или
ев, видно от протокол от 30.09.2011 г. по н.о.х.д.
№ 324/2011 г. по описа на БлОС;
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30. сумата 2000 лв., представляваща предоста
вен на неустановена дата през юли 2007 г. кредит
от Реджеп Рахман Емин на Феликс Благоев
Стойков, видно от протокол от 30.09.2011 г. по
н.о.х.д. № 324/2011 г. по описа на БлОС.
На основание чл. 9 във връзка с чл. 4, ал. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Ели Людмилова Емилова:
1. сумата 25 715,49 лв., представляваща раз
ходи за погасяване на кредитен лимит от Ели
Людмилова Емилова по издадена кредитна карта
„VISA“ при „Юробанк И Еф Джи България“ – АД;
2. сумата 735 лв., представляваща разходи за
погасяване на кредит по договор за потребител
ски кредит № FL 580833 от 13.04.2011 г., сключен
между Ели Людмилова Емилова и „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД;
3. сумата 332 лв., представляваща разходи за
погасяване на кредит по договор за потребител
ски кредит № FL 630045 от 27.03.2012 г., сключен
между Ели Людмилова Емилова и „Юробанк И
Еф Джи България“ – АД.
Делото е насрочено за 9.12.2013 г. от 14 ч.
6506
Бургаският окръжен съд на основание чл. 28,
ал. 1 ЗОПДИППД обявява, че е образувал гр. д.
№ 237 по описа за 2013 г. по депозирано мотиви
рано искане на Комисията за отнемане на неза
конно придобито имущество (КОНПИ) – София,
с правно основание – чл. 28, ал. 1 ЗОПДИППД
(отм.) във връзка § 5 ПЗРЗОПДНПИ за отнемане
в полза на държавата на имущество, притежавано
от Иво Станимиров Петков, с постоянен адрес
София, район „Оборище“, ул. Русалка 19, ет. 3,
ап. 7, Антония Александрова Драганова-Петкова
с постоянен адрес София, район „Триадица“, ул.
Солунска 54, ет. 3, и Станимир Николов Петков,
с постоянен адрес София, район „Оборище“, ул.
Русалка 19, ет. 3, ап. 7, на стойност 759 376,06 лв.,
включващо:
На основание чл. 4, ал. 1 ЗОПДИППД (отм.) от
Иво Станимиров Петков:
– 1/2 и д. част от офис с полезна площ
68,50 кв. м на третия етаж при съседи: ул. Княз
Борис, помещение, коридор, калкан, заедно с
13/492 ид. части от подземния паркинг, развит
на сутерена, съответстващи на осмо паркомясто,
заедно с 5 % ид. части от общите части на сградата,
представляваща масивна офисна сграда на четири
етажа, мансарден етаж и сутерен, намираща се
в София, ул. Княз Борис 97, заедно с 5,075 % ид.
части от урегулиран поземлен имот, намиращ се
в София, ул. Княз Борис I № 97, целият с площ
473 кв. м, съставляващ съгласно скица п-л III-6,
кв. 255 по плана на София, м. Центъра, при съсе
ди: улица, п-ли IV-7, имот пл. № 2, имот пл. № 3,
VIII-4, II; имотът е придобит от Иво Станимиров
Петков с нотариален акт за покупко-продажба
№ 61, том I, peг. № 1523, нотариално дело 72 от
19.03.1999 г. и нотариален акт за прехвърляне на
недвижим имот в изпълнение на задължения
№ 168, том VII, peг. № 18913, нотариално дело
1203 от 10.12.2003 г., вписан в Агенцията по впис
ванията с вх. peг. № 48932, акт № 145 от 2003 г.;
настояща собственост на Иво Станимиров Петков;
– лек автомобил марка „БМВ“, модел „330
И“, рама № W BA AW51020J U0 0262, двигат ел
№ 306S323689527, цвят сив, първа регистрация
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19.06.2000 г.; настояща собственост на Иво Ста
нимиров Петков;
– лек автомобил марка „БМВ“, модел „318
И“, рама № W BACA01060AC37698, двигат ел
№ 00668052184Е2, цвят син, първа регистрация
23.04.1994 г.; настояща собственост на Иво Ста
нимиров Петков;
– лек автомобил джип „Гранд Чероки“, рама
№ 1J4GZB8Y8VC188145, двигател без номер, цвят
зелен, липсват данни за датата на първа регистра
ция; настояща собственост на Иво Станимиров
Петков;
– лек автомобил джип „Гранд Чероки“, рама
№ 1J4GZ88Z1WC112082, двигател (без номер), цвят
сив, първа регистрация 23.07.1998 г.; настояща
собственост на Иво Станимиров Петков;
– сумата 300 лв., представляваща стойността
на 3 дружествени дяла от капитала на „Мена
2005“ – ООД, ЕИК 131488618;
– сумата 2200 лв., представляваща стойността
на 22 дружествени дяла от капитала на „Соларни
концентраторни системи – СКС“ – ООД, ЕИК
131442682;
– сумата 500 лв., представляваща стойността
на 25 дружествени дяла от капитала на „Бур
гас – ВАР 99“ – ООД, ЕИК 102606510;
– сумата 750 лв., представляваща стойността
на 15 дружествени дяла от капитала на „Техно
инвент“ – ООД, ЕИК 102218931.
На основание чл. 4, ал. 1 във връзка чл. 10
ЗОПДИППД (отм.) от Иво Станимиров Петков
и от Антония Александрова Драганова-Петкова:
– лек автомобил марка „БМВ“, модел „745 И“,
р а м а № W B AG L 61 0 6 0 D M 5 4 5 8 7, д в и г а т е л
№ N62B44A50562668, цвят черен, първа регис
трация 8.02.2002 г.; настояща собственост на Иво
Станимиров Петков;
На основание чл. 8, ал. 1 във връзка чл. 4, ап. 1
ЗОПДИППД (отм.) от Станимир Николов Петков:
– две единични стаи № 306 и № 310 и три
двойни стаи № 307, № 308, № 309, разположени
на четвърти етаж на четириетажна сграда – по
чивна станция в Несебър, застроена на 478 кв. м,
при граници: стълбище, външен зид, фасада,
коридор и складово помещение с граници: вън
шен зид, стълбище, фасада, имот, собственост
на „Стройинженеринг“ – ЕООД, общо на площ
239 кв. м, заедно с прилежащата 1/2 ид. част от
коридора на четвъртия етаж ведно с 10 % ид.
части от общите части на сградата и от правото
на строеж върху държавна земя, представляваща
п-л I, кв. 80 по плана на гр. Несебър, при граници
на цялата почивна станция: почивна станция на
МНЗ, жилищен блок, жилищен блок, общежитие;
имотът е придобит от Иво Станимиров Петков с
нотариален акт за покупко-продажба № 39, том I,
peг. № 264, нотариално дело 39/4.02.2000 г., впи
сан в Агенцията по вписванията с вх. peг. № 72,
акт № 44, том 1, дело № 48 от 2000 г.; настояща
собственост на Станимир Николов Петков.
На основание чл. 4, ал. 2 ЗОПДИППД (отм.) от
Иво Станимиров Петков:
– сумата 83 220 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „БМВ“, модел „М 5“, рама
№ WBSNB93526B583396, двигател № 60893675, цвят
черен, първа регистрация 16.01.2007 г.;

БРОЙ 74

ДЪРЖАВЕН

– сумата 63 916,52 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Ауди“, модел „А8“, рама
№ WAUZZZ4E05N003432, двигател № ВНТ003073,
цвят черен, първа регистрация 20.07.2006 г.;
– сумата 11 960 лв., получена от продажбата на
лек автомобил марка „КИА“, модел „Сепия“, рама
№ KNAFA2222S5613979, двигател № В5598305, цвят
сив, първа регистрация 15.07.1996 г.;
– сумата 12 000 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Деу“, модел „Супер
салон“, рама № KLANR19W1RB753125, двигател
№ C20LE25052425, цвят масленозелен, първа ре
гистрация 2.11.1993 г.;
– сумата 13 000 лв., получена от продажбата
на лек автомобил марка „Хонда“, модел „Си
вик“, рама № JHMEK1660WS008906, двигател
№ D16Y63006842, цвят червен, липсват данни за
първа регистрация;
– сумата 28 800 лв., получена от продаж
бата на лек автомобил марка „Тойота“, модел
„Лексус“, рама № JT153UF1000181652, двигател
№ 8VE0303777, цвят неразпознат, първа регис
трация 5.04.1994 г. Забележка: Автомобилът е
продаден на 3.08.2001 г.;
– сумата 52 500 лв., получена от продажбата
на лек автомобил джип „Гранд Чероки“, рама
№ 1J4GZ88Z1W Y 119036, двигател без номер,
цвят неразпознат, датата на първа регистрация
1.08.1997 г.
Делото е насрочено за разглеждане в открито
съдебно заседание за 27.11.2013 г. от 10 ч.
В двумесечен срок от обнародването в „Дър
жавен вестник“ на обявлението третите заинте
ресовани лица, които претендират самостоятелни
права върху описаното по-горе имущество или
върху отделни имуществени права от него, могат
да встъпят в образуваното под горния номер дело,
като предявят съответните искове пред Бургаския
окръжен съд като първа инстанция.
6504

ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
19. – Управителният съвет на сдружение с
нес топанска цел „Спортен клуб ЦСК А – Хокей“ – София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ във
връзка с чл. 37 от устава на клуба и решенията,
взети от управителния съвет на 30.06.2013 г.,
сви к ва о т че т но -изборно общо с ъбра н ие на
28.09.2013 г. в 13 ч. на следния адрес: София, ул.
Манастирска 33, ап. А1, при следния дневен ред:
1. отчет на УС за дейността на клуба и осво
бождаване от отговорност; 2. освобождаване на
член на общото събрание; 3. прием на нов член
на общото събрание; 4. избор на нов управите
лен съвет поради изтичане на мандата, избор на
председател и заместник-председател; 5. промя
на в устава; 6. разни. При липса на кворум на
основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото събрание ще
се проведе един час по-късно на същото място
и при същия дневен ред.
6514
11. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Спортен клуб „Лукойл – ИККЕН“ –
София, на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ свиква
общо събрание на членовете на 21.10.2013 г. в 10 ч.
на адрес София, кв. Суходол, ул. Среброструй 8,
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при следния дневен ред: 1. приемане на решение
за промяна на наименованието на Спортен клуб
„Лукойл – ИККЕН“, като наименованието бъде
променено на Спортен клуб „ИККЕН“; проект
за решение – ОС на сдружението взема решение
наименованието на Спортен клуб „Лукойл –
ИККЕН“ да бъде променено на Спортен клуб
„ИККЕН“; 2. приемане на решение за приемане на
нов член на сдружението; проект за решение – ОС
на сдружението, като взе предвид постъпила молба
от 8.07.2013 г., приема за нов член на сдружени
ето Владислав Евлогиев Шопов; 3. приемане на
решение за освобождаване от длъжност на чле
новете на управителния съвет на сдружението и
избор на нови членове на сдружението съгласно
предложение на управителния съвет; проект за
решение – ОС на сдружението приема решение за
освобождаване от длъжност на членовете на упра
вителния съвет на сдружението и избор на нови
членове съгласно предложение на управителния
съвет; 4. приемане на решение за освобождаване
на г-н Петър Николаев Василев от заеманата от
него длъжност и от отговорност като председател
на управителния съвет и избор на нов председател
на управителния съвет; проект за решение – ОС
на сдружението взема решение Петър Николаев
Василев да бъде освободен от заеманата от него
длъжност като председател на управителния съ
вет и избира нов председател на управителния
съвет съгласно предложение на управителния
съвет; ОС на сдружението освобождава от от
говорност Петър Василев за дейността му като
председател на УС до датата на провеждане на
общото събрание; 5. приемане на решение за
освобождаване на Петър Николаев Василев от
заеманата от него длъжност и от отговорност
като президент на СК „Лукойл – ИККЕН“ и из
бор на нов президент; проект за решение – ОС
на сдружението взема решение Петър Николаев
Василев да бъде освободен от заеманата от него
длъжност като президент на сдружението и избира
нов президент на сдружението съгласно предложе
ние на управителния съвет; ОС на сдружението
освобождава от отговорност Петър Василев за
дейността му като президент на сдружението до
датата на провеждане на общото събрание; 6.
приемане на решение за изменение и допълнение
на устава; 7. разни. Поканват се членовете или
техните писмено упълномощени представители
да вземат участие в работата на общото събра
ние. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред.
6513
5. – Уп ра ви те лни ят с ъве т на сд ру жение
„Местна Териториална Организация на Авто
мобилистите“ – гр. Бяла Слатина, област Враца,
на основание чл. 26, ал. 1 ЗЮЛНЦ и чл. 23, ал. 1
от устава свиква редовно отчетно общо събрание
на членовете си на 18.10.2013 г. в 17 ч. в сградата
на МТОА – Бяла Слатина, ул. Захари Стоянов
12, при следния дневен ред: 1. отчет на УС на
МТОА – Бяла Слатина, за 2012 г. и основни при
оритети за развитие на организацията; проект
за решение – ОС приема отчета за дейността на
УС; 2. приемане на бюджет за 2013 г. на МТОА;
проект за решение – ОС приема предложения
бюджет за 2013 г.; 3. разни. При липса на кворум
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на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе в 18 ч. на същото място и при същия
дневен ред.
6515
14. – Управителният съвет на сдружение
„Н А РСПБМ“ – Велико Търново, на основа
ние чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на
НАРСПБМ на 15.10.2013 г. в 9 ч. във Велико
Търново при следния дневен ред: 1. приемане
и освобождаване на членове; 2. предложение
от УС за промяна на устава на НАРСПБМ; 3.
вземане на решение за отпадане на задължение
от членовете да връщат агнета на сдружение
„НАРСПБМ“; 4. запознаване с финансов одит;
5. приемане на ГФО на НАРСПБМ за 2012 г.; 6.
доклад за дейността на сдружение „НАРСПБМ“
за 2012 г. При липса на кворум на основание
чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе 1 час
по-късно на същата дата и на същото място.
6462
1. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Местна инициативна група
Лозница и Самуил – 2010“, гр. Лозница, на ос
нование чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание
на членовете на 19.10.2013 г. в 10 ч. на адрес:
гр. Лозница, община Лозница, област Разград,
ул. Дружба 19, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността му; 2. ос
вобождаване от отговорност на председателя и
управителния съвет; 3. избор на председател на
УС и управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред неза
висимо от наличния кворум. Регистрацията на
членовете на сдружението за участие в общото
събрание ще започне един час преди общото
събрание. За регистрацията си членовете трябва
да представят документ за самоличност. Пълно
мощниците на членовете трябва да представят
и писмено пълномощно.
6516
11. – Управителният съвет на юридическо
лице с нестопанска цел за осъществяване на
общественополезна дейност „Хандбален клуб
„Цар Самуил“ – Петрич, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.10.2013 г. в
10 ч. в Петрич, ул. Екзарх Йосиф 27А, при следния
дневен ред: 1. приемане отчета на УС за дейност
та на клуба; 2. приемане на плана за дейността
на клуба; 3. избиране на нов УС; 4. избиране
на нов КС; 5. смяна на седалището и адреса на
управление; 6. изменения в устава на клуба; 7.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в
12 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6517
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69. – Управителният съвет на сдружение с
нестопанска цел „Организация за развъждане
на цигайски и местни породи овце в Република
България“, гр. Троян, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
свиква общо събрание на 25.10.2013 г. в 10 ч. в
гр. Троян, пл. Възраждане, Народно читалище
„Наука“ (зала „Форум“), при следния дневен ред:
1. отчет за дейността на управителния съвет за
периода 21.12.2012 г. – 25.10.2013 г.; 2. финансов
отчет за периода от 21.12.2012 до 25.10.2013 г.;
3. промени на членския състав на сдружение
то – приемане и освобождаване на членове; 4.
приемане на промени в устава на сдружението;
5. промени в състава на управителния съвет; 6.
разни. При липса на кворум на основание чл. 27
ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден от
11 ч., на същото място и при същия дневен ред.
6463
1. – Управителният съвет на сдружение с не
стопанска цел „Социално и регионално развитие
Прогрес – община Лозница“, с. Бели Лом, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събра
ние на членовете на 17.10.2013 г. в 10 ч. на адрес
гр. Лозница, община Лозница, област Разград,
ул. Дружба 19, при следния дневен ред: 1. отчет
на управителния съвет за дейността му; 2. ос
вобождаване от отговорност на председателя и
управителния съвет; 3. избор на председател на
УС и управителен съвет; 4. разни. При липса на
кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието
ще се отложи с един час и ще се проведе в 11 ч.
на същото място и при същия дневен ред неза
висимо от наличния кворум. Регистрацията на
членовете на сдружението за участие в общото
събрание ще започне един час преди общото
събрание. За регистрацията си членовете трябва
да представят документ за самоличност. Пълно
мощниците на членовете трябва да представят
и писмено пълномощно.
6518
Даниела Друмева Христова – ликвидатор на
сдружение за осъществяване на общественополез
на дейност „Адванс“ – Русе, в ликвидация по ф.д.
№ 1204/2005 г. по описа на РОС, на основание
чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани кредиторите на сдру
жението да предявят вземанията си в 6-месечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“.
6505
Павлин Веселинов Ботев – ликвидатор на
сдружение с нестопанска цел „Фен клуб РеалБГ“ –
Русе, в ликвидация по ф. д. № 34/2008 г. по описа
на РОС, на основание чл. 14, ал. 4 ЗЮЛНЦ кани
кредиторите на сдружението да предявят взема
нията си в шестмесечен срок от обнародването
на поканата в „Държавен вестник“.
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