ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 77

БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 3 септември 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
Министерски съвет
 Постановление № 187 от 27 август
2013 г. за приемане на Правилник за
устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“

 Постановление № 194 от 29 август
2013 г. за изменение и допълнение на
нормативни актове на Министерския
съвет
59
2

 Постановление № 188 от 29 август 2013 г. за приемане на Устройствен
правилник
на
Министерството на земеделието и храните
31
 Постановление № 189 от 29 август
2013 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
56
 Постановление № 190 от 29 август
2013 г. за изменение и допълнение на
Постановление № 180 на Министерския съвет от 2007 г. за приемане на
детайлни правила за допустимост
на разходите по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“,
съфинансирана от Европейския социален фонд, за финансовата рамка
2007 – 2013 г.
58
 Постановление № 191 от 29 август
2013 г. за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от
2010 г. за определяне на първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството на правосъдието
58
 Постановление № 192 от 29 август
2013 г. за изменение на Постановление № 190 на Министерския съвет
от 2011 г. за временно прекратяване
дейността на задгранични представителства на Република България
59
 Постановление № 193 от 29 август
2013 г. за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
59

 Решение № 502 от 23 август 2013 г.
за отчуждаване на имоти и части от
имоти – частна собственост, за държавнa нуждa за изграждане на обект
„Път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от
км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек“ при км
299+173, пътен възел „Старо село“ при
км 301+862, и реконструкция на техническа инфраструктура“ на територията на област Перник
64
Министерство на отбраната
 Меморандум за разбирателство
между Министерството на отбраната на Република България и Министерството на националната отбрана
на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта
на отбраната
68
Министерство на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета
69
Министерство на финансите
 Наредба за изменение на Наредба
№ Н-3 от 2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване
обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия по
хазарта и за предоставянето на електронни услуги
75

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 187
ОТ 27 АВГУСТ 2013 Г.

за приемане на Правилник за устройството
и дейността на Военна академия „Георги
Стойков Раковски“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Правилник за
устройството и дейността на Военна академия
„Георги Стойков Раковски“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Правилникът за устройството и дейността на Военната академия „Георги
Стойков Раковски“, приет с Постановление
№ 114 на Министерския съвет от 2001 г. (обн.,
ДВ, бр. 47 от 2001 г.; доп., бр. 9 от 2004 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

ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат устройството и дейността на Военна академия „Георги Стойков Раковски“, наричана по-нататък
„Академията“.
Чл. 2. (1) Академията е държавно висше
военно училище – юридическо лице на бюджетна издръжка, със седалище в София и
с постоянен адрес – бул. Евлоги и Христо
Георгиеви № 82.
(2) Академията има знаме, печат и празник – 14 април.
Чл. 3. Мисията на Академията е да придоби ва, с ъх ра н я ва, разви ва и п репода ва
необходимото знание, да възпитава и формира компетентности на лидери и експерти,
способни да управляват въоръжените сили и
останалите елементи от системите за отбрана
и сигурност в национален и съюзен формат.
Чл. 4. (1) Предметът на дейност на Академията включва:
1. провеждане на обучение за придобиване
на висше образование на образователноквалификационните степени „магистър“ и
„бакалавър“ и на образователната и научна
степен „доктор“;
2. провеждане на обучение за придобиване
и повишаване на квалификацията;

3. извършване на научна, научноизследователска дейност и научно съпровождане на проекти по въпроси на отбраната и сигурността;
4. участие в разработването на концепции,
стратегии, доктрини и други документи;
5. осигуряване развитието на академичния
състав, необходим за изпълнението на мисията
на Академията;
6. организиране на публични и професионални форуми за дискусии по проблеми на
въоръжените сили, отбраната и сигурността и
свързаните с тях международни и национални,
обществени и политически процеси;
7. участие в международното академично
сътрудничество в интерес на развитието на
националното военно образование и военнонаучните изследвания; Академията представлява
Република България в Конференцията на
началниците на военни академии от държавите от НАТО, в Консорциума на военните
академии и институтите за изследване на
сигурността и други;
8. провеждане на непосредствената подготовка на военнослужещи и цивилни служители за заемане на длъжности в щабовете на
НАТО, Европейския съюз, мисии на ООН и
за участие в операции извън територията на
страната;
9. осъществяване на изследвания и разработ
ване на тестове по чужди езици, провеждане
на изпити по тях и сертифициране степента
на владеенето им;
10. други дейности, възложени от министъра на отбраната.
(2) Основни дейности в Академията са
учебната, научната, научноизследователската,
издателската, международната, информационната, логистичната, спортната и други.
(3) В района на Академията не може да
се извършва политическа, партийна или религиозна дейност.
Чл. 5. Академията провежда обучение на:
1. български военнослужещи, цивилни
служители и други български граждани за
придобиване на образователно-квалификационната степен „магистър“ и/или „бакалавър“ и
на образователната и научна степен „доктор“;
2. чуждестранни студенти, докторанти и
специализанти, граждани на държави – членки на Европейския съюз и на Европейското
икономическо пространство, съгласно българското законодателство;
3. чуждестранни военнослужещи и граждани въз основа на двустранни договорености.
Чл. 6. (1) Академията се ползва с академична автономия в съответствие с акта за
създаването си и с разпоредбите на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България и Закона за висшето образование.
(2) Академичното самоуправление се изразява във:
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1. изборността и мандатността на органите
за управление с изключение на командването
на Академията;
2. правото да урежда устройството и дейността си с вътрешни актове в съответствие
със Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България, Закона за висшето
образование и Закона за развитие на академичния състав в Република България;
3. определянето на политиката за развитие на академичния състав в съответствие с
потребностите на Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
4. самостоятелното определяне на научнопреподавателския състав чрез обявяване на
конкурси и избор на преподаватели съгласно
условията и по реда на действащото законодателство;
5. правото на формиране на собствени
при ходи и самостоятелно определ яне на
условията и реда за тяхното разходване в съответствие с националното законодателство
и ведомствените правилници;
6. правото за изграждане, притежаване и
ползване на материална база, необходима за
дейността на Академията.
Чл. 7. Академията осигурява качеството на
образованието и научните изследвания чрез
вътрешна система за оценяване и поддържане качеството на обучението и академичния
състав, която включва и проучване мнението
на обучаемите най-малко веднъж през учебната година.
Чл. 8. (1) Академията организира дейност
за признаване на висше образование и периоди на обучение, придобити в чуждестранни
висши училища, при спазване на установените
изисквания за придобиване на висше образование по същата и/или по сродна специалност
в Академията.
(2) Признаването по ал. 1 се извършва с
цел осигуряване на достъп до по-нататъшно
обучение в Академията.
(3) Дейността за признаването на висше
образование и на периоди на обучение, придобити в чуждестранни висши училища, се
организира съгласно Наредбата за държавните
изисквания за признаване на придобито висше
образование и завършени периоди на обучение в чуждестранни висши училища, приета
с Постановление № 168 на Министерския
съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 69 от 2000 г.;
изм. и доп., бр. 25 и 79 от 2009 г., бр. 59 от
2010 г., бр. 102 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.),
при условия и по ред, определени в правилник,
приет от Академичния съвет.
Чл. 9. (1) В Академията работят военнослужещи и цивилни служители. Те съставляват
академичния състав и административния
персонал на Академията.
(2) Военнослужещите в Академията се
ползват с правата и задълженията, определени
в Закона за отбраната и въоръжените сили
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на Република България, Закона за висшето
образование, Закона за развитието на академичния състав в Република България, Правилника за прилагане на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
приет с Постановление № 46 на Министерския
съвет от 2010 г. (обн., ДВ, бр. 25 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 53, 63 и 68 от
2011 г., бр. 36, 54, 92 и 99 от 2012 г. и бр. 48
от 2013 г.), Правилника за прилагане на Закона за развитието на академичния състав в
Република България, приет с Постановление
№ 202 на Министерския съвет от 2010 г. (обн.,
ДВ, бр. 75 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 19 от
2011 г., бр. 9 от 2012 г. и бр. 62 от 2013 г.), и
в този правилник.
(3) Цивилните служители в Академията се
ползват с правата и задълженията, определени
в Кодекса на труда, Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България,
Закона за висшето образование, Закона за
развитието на академичния състав в Република
България, Правилника за прилагане на Закона
за отбраната и въоръжените сили на Репуб
лика България, Правилника за прилагане на
Закона за развитието на академичния състав
в Република България и в този правилник.
Чл. 10. Академията издава диплома за
завършена образователно-квалификационна
степен на висшето образование и приложение към дипломата за завършена образователно-квалификационна степен, диплома за
придобита образователна и научна степен
„доктор“, диплома за придобита научна степен
„доктор на науките“, европейско дипломно
приложение, свидетелство за професионална
квалификация, удостоверение за допълнително обучение или специализация и други
основни документи, съобразени с Наредбата
за държавните изисквания към съдържанието
на основните документи, издавани от висшите училища, приета с Постановление № 215
на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ,
бр. 75 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 10, 39 и 79
от 2009 г., бр. 33 от 2011 г. и бр. 62 от 2013 г.).
Чл. 11. Общото ръководство на Академията
като структура на пряко подчинение на министъра на отбраната съгласно Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
се осъществява от министъра на отбраната.
Г л а в а

в т о р а

СТРУКТУРА И УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Общи разпоредби
Ч л. 12. С т ру к т у рата и д л ъ ж нос т но т о
разписание на Академията се утвърждават
от министъра на отбраната по предложение
на началника на Академията въз основа на
решение на Академичния съвет.
Чл. 13. Академията включва в структурата си:
1. командване и администрация;
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2. основни звена;
3. обслужващи звена;
4. филиали.
Чл. 14. Командването на Академията се
състои от началника на Академията и неговите заместници.
Чл. 15. (1) Началникът на Академията е
военнослужещ, който се назначава и освобождава от длъжност при условията и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България. Той е пряк началник на
целия личен състав на Академията.
(2) Началникът на Академията упражнява
правомощията на ректор по Закона за висшето
образование.
(3) При отсъствие на началника на Академията той се замества от определен от него с
писмена заповед заместник-началник.
Чл. 16. Заместник-началниците на Академията са военнослужещи, които се назначават
и освобождават от заеманата длъжност при
условията и по реда на Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България по
предложение на началника на Академията. Те
подпомагат началника по основните дейности
на Академията.
Чл. 17. Заместник-началникът на Академията по учебната и научната част е военнослужещ,
хабилитирано лице, и упражнява правомощията
на заместник-ректор по Закона за висшето
образование. Той се назначава и освобождава
от длъжност от министъра на отбраната по
предложение на началника на Академията
след решение на Академичния съвет.
Чл. 18. (1) Администрацията на Академията
се състои от отдели и самостоятелни сектори.
(2) Отделите и самостоятелните сектори в
съответствие с функционалното им предназначение осъществяват административна дейност
за осигуряването на цялостната дейност на
командването.
(3) Отделите могат да включват в структурата си сектори.
(4) Структурата и организацията на отделите и самостоятелните сектори се определят
в длъжностното разписание на Академията.
Чл. 19. Началниците на отдели и самостоятелни сектори се назначават и освобождават
от длъжност:
1. при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на
труда, когато са цивилни служители.
Чл. 20. Основни звена в структурата на
Академията са:
1. факултетите;
2. институтите;
3. департаментите.
Чл. 21. (1) Органи за управление:
1. на Академията са Общото събрание,
Академичният съвет и началникът на Академията;
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2. на факултета са Общото събрание, факултетният съвет и деканът;
3. на института са Общото събрание, съветът на института и директорът;
4. на департамента са Общото събрание,
съветът на департамента и директорът на
департамента.
(2) Мандатът на колективните органи за
управление е четири години.
(3) Мандатът на деканите и на директорите
приключва заедно с мандата на органа, който
ги е избрал.
Чл. 22. (1) Общото събрание на Академията
се състои от представители на академичния
състав, на административния персонал и на
слушателите, студентите и докторантите от
всичките є звена.
(2) Общото събрание на факултета се състои от академичния състав на факултета и от
представители на административния персонал,
на слушателите, студентите и докторантите
във факултета.
(3) Общото събрание на института се състои от академичния състав, представители на
административния персонал и представители
на докторантите в института.
(4) Общото събрание на департамента се
състои от академичния състав на департамента и от представители на административния
персонал и на докторантите в департамента.
(5) Структурният състав на общите събрания се определя, като:
1. в Общото събрание на Академията хабилитираните лица са не по-малко от 70 на сто,
а представителите на слушателите, студентите
и докторантите – не по-малко от 15 на сто;
2. в Общото събрание на факултета членовете на академичния състав са не по-малко от
70 на сто, а представителите на слушателите,
студентите и докторантите – не по-малко от
15 на сто;
3. в Общото събрание на института членовете на академичния състав са не по-малко
от 70 на сто, а представителите на докторантите – не по-малко от 15 на сто;
4. в Общото събрание на департамента членовете на академичния състав са не по-малко
от 70 на сто от състава на общото събрание.
(6) Структурният състав на общите събрания и броят на техните членове по ал. 5
се определят:
1. на Академията, института и департамента – от Академичния съвет;
2. на факултетите – от факултетните съвети.
(7) Членовете на общите събрани я се
избират чрез явно гласуване на събрания на
общностите по ал. 1 – 4 включително.
(8) Общо т о събрание на А ка дем и я та,
съответно на факултета, института или на
департамента, се свиква най-малко веднъж
годишно от неговия председател по решение
на Академичния съвет, съответно на факул-
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тетния съвет, на съвета на института, на
съвета на департамента, по искане на една
четвърт от списъчния състав на съответното
общо събрание или по искане на началника
на Академията.
(9) За свикване на общо събрание членовете
му се уведомяват от неговия председател чрез
публична обява, в която се посочват проектът
на дневен ред и мястото за запознаване с материалите, предвидени за обсъждане, в срок:
1. не по-късно от 7 дни преди датата на заседанието на Общото събрание на Академията;
2. не по-късно от 5 дни преди датата на
заседанието на общото събрание на основното звено.
(10) Заседанието на общото събрание е
редовно, ако до 30 минути след обявеното
начало са регистрирани не по-малко от две
трети от списъчния му състав. При определяне
на кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(11) При липса на кворум по ал. 10 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава
няма кворум, заседанието се отсрочва:
1. с една седмица за Общото събрание на
Академията;
2. с три работни дни за общите събрания
на основните звена.
(12) Заседанията на Общото събрание са
открити за всички членове на академичната
общност. Те се ръководят от председателя
му, а в негово отсъствие – от заместникпредседателя.
(13) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
чрез явно гласуване, освен когато в Закона
за висшето образование е предвидено друго.
(14) Когато в резултат на явно гласуване
Общото събрание не може да вземе решение,
гласуването се повтаря след провеждането на
допълнително обсъждане в рамките на същия
работен ден.
(15) Когато в резултат на тайно гласуване
Общото събрание не може да вземе решение, гласуването се повтаря на следващия
работен ден.
(16) Общото събрание избира комисия
при провеждане на избори за председател и
заместник-председател на Общото събрание,
за председател, заместник-председател и за
членове на Контролния съвет и на Академичния съвет. Нейни членове не могат да
бъдат началникът на Академията, деканите
на факултетите и директорите на института и
департамента за съответните общи събрания
на основните звена, председателят и замест-
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ник-председателят на Общото събрание и
членовете на Общото събрание, които са в
състава на Контролния съвет на Академията.
(17) Когато в резултат на тайното гласуване
при провеждането на избори никой от кандидатите не събере необходимия брой гласове,
гласуването се повтаря на следващия работен
ден. В гласуването участват регистрираните
в деня на заседанието членове.
(18) За заседанието на Общото събрание се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя и от
протоколиста. Всеки член на съответната
академична общност има право да се запознае с протокола.
Чл. 23. (1) Общото събрание на Академията:
1. приема проект на Правилник за устройството и дейността на Академията или
проект за неговото изменение и допълнение
и го предлага на министъра на отбраната за
внасяне в Министерския съвет съгласувано с
министъра на образованието и науката;
2. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател на Общото събрание измежду хабилитираните членове;
3. определя броя на членовете на Контролния съвет и избира с тайно гласуване за срока
на мандата си председателя, заместник-председателя и членовете на Контролния съвет;
4. определя числеността на Академичния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове: по квоти, които са пропорционални
на броя на академичния състав и на обучаемите в основните звена;
5. обсъжда и приема годишния доклад на
началника на Академията за състоянието на
Академията;
6. приема правилник за дейността на Контролния съвет;
7. се представлява от неговия председател.
(2) Общото събрание взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите,
с изключение на приемането на проекта на
Правилника за устройството и дейността на
Академията и измененията в него, за което
се изисква мнозинство по списъчния състав
на Общото събрание.
Чл. 24. (1) Академичният съвет е орган за
ръководство на учебната и научната дейност
на Академията.
(2) Академичният съвет чрез началника
на Академията представя на министъра на
отбраната за внасяне в Министерския съвет
съгласувано с министъра на образованието и
науката предложения за откриване, преобразуване и закриване на институти, факултети
и филиали, с изключение на онези, в които
се извършва обучение по специалности от
регулираните професии.
(3) Академичният съвет чрез началника на
Академията ежегодно представя на министъра
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на отбраната предложение до министъра на
образованието и науката за утвърждаване с
акт на Министерския съвет на:
1. броя на приеманите за обучение слушатели, студенти и докторанти, с изключение
на студентите и докторантите, приемани за
обучение срещу заплащане;
2. размера на таксите за кандидатстване
на слушателите, студентите и докторантите и
размера на таксите за обучение на приетите
по т. 1 студенти и докторанти.
(4) Академичният съвет чрез началника
на Академията предлага на министъра на
отбраната:
1. за утвърждаване образователната и научната политика на Академията;
2. за утвърждаване структурата и длъжностното разписание на основните звена на
Академията;
3. за утвърждаване решения за откриване,
преобразуване или закриване на департаменти, катедри, научни секции, обслужващи и
административни звена на Академията;
4. решения за назначаване и освобождаване от длъжност на военнослужещите от
академичния състав;
5. за утвърждаване квалификационните
характеристики на специалностите в Академията;
6. за утвърждаване учебните планове и
специалностите в Академията съгласувано с
министъра на образованието и науката;
7. за издаване наредба за условията и реда
за приемане в Академията и за нейните изменения и допълнения;
8. за обявяване на конкурси за заемане
на вакантни академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ от военнослужещи;
9. за обявяване на конкурс за вакантна
длъжност „старши преподавател“ за военнослужещи;
10. за обявяване на вакантна академична
длъжност „асистент“ и вакантна длъжност
„преподавател“ за военнослужещи;
11. за обявяване на вакантна длъжност
„инструктор“ и „старши инструктор“ за военнослужещи при условия и по ред, определени
с акт на министъра на отбраната;
12. за утвърждаване и обявяване на темите
за редовна и задочна докторантура;
13. за зачисляване на военнослужещи и цивилни служители за обучение за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“;
14. за утвърждаване на плана за обучение
в курсове за подготовка в Академията на
ръководители на държавната администрация,
местната администрация и местното само
управление и на юридически лица.
(5) Академичният съвет:
1. определя образователната и научната
политика на Академията чрез приемането на
стратегии за развитие на Академията;
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2. определя кадровата политика за подбора
и развитието на академичния състав, приема
длъжностните характеристики на академичния
състав и правилника за неговото атестиране;
3. избира и предлага за назначаване и
освобождаване на заместник-началник по
учебната и научната част по предложение на
началника на Академията.
4. приема ежегодния отчет на началника на
Академията за резултатите от нейната дейност,
годишния доклад с финансовите и натуралните
показатели на Академията, както и резултатите
от функционирането на вътрешната система
за оценяване и поддържане качеството на
обучението и на академичния състав;
5. ежегодно приема бюджета на Академията;
6. определя структурния състав на Общото събрание и организацията за избора на
неговите членове;
7. у т върж дава вът решната сист ема за
оценяване и поддържане на качеството на
обучението и на академичния състав и осъществява контрол по нейното прилагане и
усъвършенстване;
8. приема проекти на квалификационни
характеристики и учебни планове на специалностите в Академията;
9. приема докторски програми за обучение
в образователната и научна степен „доктор“;
10. приема учебната документация на курсо
вете, провеждани в Академията;
11. приема норматива за учебна заетост на
академичния състав;
12. приема правилници за определени учебни, научни и други дейности на Академията;
13. приема правилник за своята дейност;
14. обсъжда проект на Правилник за устройството и дейността на Военна академия
„Г. С. Раковски“ и го представя за приемане
от Общото събрание на Академията;
15. обсъжда Правилника за организацията
и дейността на Съвета на слушателите, студентите и докторантите в Академията;
16. избира ръководството и състава на
академичната комиси я по качеството на
обучението;
17. избира ръководството и състава на
Атестационния съвет на Академията;
18. избира комисии и други помощни органи
за изпълнение на определени задачи;
19. приема разписанието за занятията в
Академията;
20. определя броя на слушателите, студентите и докторантите, приемани за обучение
срещу заплащане, и годишния размер на
сумата за обучение срещу заплащане;
21. взема решения за признаване на висше
образование и периоди на обучение, придобити
в чужбина, с цел продължаване на образованието в Академията;
22. присъжда стипендии, утвърдени от физически и юридически лица, на слушатели,
студенти и докторанти;
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23. взема решение за п ривли чане без
конкурс на преподаватели и учени за научно-преподавателска и научноизследователска
дейност като гост-преподаватели по договор
за срок до една година или като хонорувани
преподаватели, като определя възнаграждението им;
24. утвърждава решенията на съветите на
основните звена и на филиалите относно:
а) откриване на процедури за заемане на
вакантни длъжности за академичния състав
и на вакантни длъжности за „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“;
б) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователната
и научна степен „доктор“;
в) резултатите от проведените процедури
за заемане на длъжностите „преподавател“,
„старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“;
г) обявяване на теми за докторантура;
д) зачисляване в докторантура; определяне на обучаващи звена и научни ръководители на докторанти; удължаване срока на
докторантура и отчисляване на докторанти;
обучаващи звена на докторанти и тяхната
промяна; научни ръководители на докторанти
и тяхната промяна;
25. взема решение за изпълнението на
изискванията за заемане на академичните
длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ от военнослужещи, избрани по реда
на Закона за развитие на академичния състав
на Република България и Закона за висшето
образование, и за заемане на длъжността
„старши преподавател“ от военнослужещи
и предлага чрез началника на Академията
назначаването им;
26. п рисъж да почет но то звание „Доктор хонорис кауза на Военна академия „Г.
С. Раковски“ на български и чуждестранни
граждани за заслуги към военната наука и
висшето военно образование;
27. избира членове на Съвета на настоятелите;
28. взема решения за членуване в международни организации;
29. взема решения за сдружаване с български и/или чуждестранни висши училища
за осъществяване на съвместно обучение на
студенти, докторанти и специализанти, учебна
дейност и обучение през целия живот и образователен франчайз, както и за сдружаване с
други организации в страната и в чужбина;
30. взема решения за сключване на договори
за съвместна учебна дейност и за осъществяване на съвместни образователни програми
с чуждестранни висши училища, както и
на договори за съвместна научноизследователска, художественотворческа, проектна и
иновационна и други форми на съвместна
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дейност с чуждестранни висши училища и
организации, признати по законодателството
на съответната държава;
31. провежда интервю с кандидатите за
заемане на:
а) академична длъжност „асистент“;
б) длъжност „преподавател“, когато кандидатът е военнослужещ;
в) длъж ности „инстру ктор“ и „старши
инструктор“.
32. номинира кандидати за членове на постоянните комисии на Националната агенция
за оценяване и акредитация.
(6) Академичният съвет изпълнява и други функции, произтичащи от нормативните
актове, прилагани в областта на отбраната и
въоръжените сили.
Чл. 25. (1) Академичният съвет се състои
от 25 до 45 членове и включва представители
на академичния състав, на обучаемите слушатели, студенти, докторанти и на административния персонал.
(2) Хабилитираните лица в състава на Академичния съвет са не по-малко от 70 на сто, а
представителите на слушателите, студентите
и докторантите – не по-малко от 15 на сто.
(3) Числеността на Академичния съвет се
определя от Общото събрание на първото
заседание след учредяването му.
(4) Академичният съвет заседава редовно
веднъж месечно. Той може да бъде свикан
и извънредно от началника на Академията
или по искане на една четвърт от списъчния
състав на членовете му.
(5) За свикването на заседание на Академичния съвет членовете му се уведомяват не
по-късно от три работни дни преди датата на
заседанието чрез публична обява, в която се
посочват проектът на дневен ред и мястото
за запознаване с материалите, предвидени за
обсъждане.
(6) Заседанието на Академичния съвет е
редовно, ако присъстват не по-малко от две
трети от списъчния му състав. При определяне
на кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(7) При липса на кворум по ал. 6 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава
няма кворум, заседанието се отсрочва с три
работни дни.
(8) Заседанията на Академичния съвет се
ръководят от неговия председател, а в негово
отсъствие – от определено от председателя на
Академичния съвет лице.
(9) Академичният съвет взема решения с
обикновено мнозинство от присъстващите
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на заседанието чрез явно гласуване освен в
случаите, когато в закон е предвидено друго.
(10) Предложения за дневния ред се внасят на основание решенията на съветите на
основните звена по искане на началника на
Академията и неговите заместници, индивидуално от член на Академичния съвет и
по предложение от Съвета на слушателите,
студентите и докторантите.
Чл. 26. (1) Академичният съвет избира
секретар на Академичния съвет от квотата
на хабилитираните лица.
(2) Секретарят на Академичния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проекта на дневен ред, който се
представя за утвърждаване от председателя
на Академичния съвет;
3. събира подготвените материали и ги
представя на председателя на Академичния
съвет, организира размножаването на материалите и публичните обяви;
4. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание
членовете на Академичния съвет с резултатите
от изпълнението на решенията от предишното
заседание;
6. води отчетност и предава за съхраняване
в отделно дело протоколите от заседанията
на Академичния съвет и използваните при
изборите бюлетини;
7. подготвя и изпраща копие от решенията
на Академичния съвет на заместниците на
началника на Академията и на началниците
на основни звена.
(3) При отсъствие на секретаря на Академичния съвет председателят на Академичния
съвет възлага изпълнението на функциите му
на лице от състава на Съвета.
(4) За заседанието на Академичния съвет
се води протокол от назначен протоколист.
Протоколът се подписва от председателя,
секретаря и протоколиста. Всеки член на
академичната общност има право да се запознае с протокола.
Чл. 27. (1) Началникът на Академията:
1. представлява Академията и упражнява
правомощията на ректор по Закона за висшето
образование;
2. по право е член на Академичния съвет
и негов председател;
3. ръководи непосредствено и носи отговорност за цялостната дейност на Академията;
4. утвърждава учебните програми по всяка
учебна дисциплина;
5. зачислява и отчислява обучаемите, зачислени в Академията с акт на министъра
на отбраната;
6. решава окончателно всички въпроси,
свързани с приемането, зачисл яването и
отстраняването на студенти, докторанти и
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специализанти – цивилни служители, ако не
са приети като обучаеми с акт на министъра
на отбраната;
7. обявява конкурси за заемане на академични длъжности „главен асистент“, „доцент“
и „професор“ и на длъжността „старши преподавател“ – за цивилни служители;
8. обявява вакантните академични длъжности „асистент“ и „преподавател“ за цивилни
служители;
9. решава окончателно всички въпроси,
свързани с административното и логистичното
осигуряване, с управлението на предоставените на Академията недвижими имоти и
движими вещи;
10. сключва и прекратява трудовите договори с цивилните служители от академичния
състав и с административния персонал;
11. представя на министъра на отбраната
предложенията по чл. 24, ал. 2, 3 и 4;
12. предлага на министъра на отбраната за
назначаване и освобождаване на военнослужещи на длъжностите „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши
инструктор“;
13. предлага на министъра на отбраната
за назначаване и освобождаване от длъжност военнослужещите от административния
персонал;
14. представя за утвърждаване на министъра
на отбраната годишния план на Академията;
15. определя със заповед състава на научни
журита за оценяване на дисертационни трудове
и на кандидати за академични длъжности за
всяка отделна процедура;
16. назначава за срок до 3 месеца на незаети
изборни ръководни длъжности в основните
звена, катедрите и научните секции военнослужещи и цивилни служители от академичния
състав за временно изпълняващи длъжностите
по предложение на съответните съвети;
17. назначава и освобождава военнослужещи и цивилни служители от академичния
състав на изборни ръководни длъжности съгласно действащото законодателство;
18. предлага на Академичния съвет за
обсъждане и приемане проект на самостоятелен бюджет на Академията и осъществява
управлението и контрола на изпълнението му;
19. представя пред Академичния съвет
годишния отчет на Академията, годишния
доклад с финансовите и натуралните показатели и резултатите от функционирането на
вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав;
20. представя пред Общото събрание за
обсъждане и приемане годишния доклад за
състоянието на Академията;
21. утвърждава и контролира изпълнението на функционалните задължения от пряко
подчинените му длъжностни лица;
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22. утвърждава плана за ускорено обучение
при привеждане на Академията в готовност
за работа във военно време;
23. свиква при необходимост органите за
управление на основните звена и филиалите
на Академията;
24. у твърж дава длъжностните характеристики на личния състав от Академията с
изключение на длъжностните характеристики
на своите заместници;
25. предлага за назначаване и освобождаване от министъра на отбраната на военнослужещи за заместник-началници;
26. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и подзаконовите нормативни
актове, както и в случаите, когато е оправомощен с решение на Академичния съвет или
на Общото събрание.
(2) Към началника на Академията може да
се създават нещатни помощни и консултативни
органи. Наименованието, съставът и редът
за работата им се определят със заповед на
началника на Академията.
Чл. 28. (1) Контролният съвет е орган за
вътрешен контрол на дейността на Академията.
(2) Контролният съвет се състои от председател, заместник-председател и членове.
Един от членовете на Контролния съвет е
представител на Съвета на слу шателите,
студентите и докторантите, а останалите са
хабилитирани лица. Членовете на Контролния
съвет не могат да бъдат:
1. членове на Академичния съвет;
2. заместник-началници на Академията,
декани или директори на основни звена и
филиали.
(3) Контролният съвет:
1. проверява законосъобразността на изборите за ръководни органи на Академията и
нейните основни звена в едномесечен срок от
провеждането им и докладва на Академичния
съвет резултатите от проверката;
2. участва в проверките за установяване
на умишлено извършени нарушения от академичния състав и останалия персонал на
Академията;
3. изготвя становища по проекта за бюджет
на Академията и по изпълнението му и ги
докладва пред Академичния съвет и Общото
събрание;
4. докладва за своята дейност пред Общото
събрание най-малко веднъж годишно.
(4) Контролният съвет осъществява дейността си съгласно правилник, приет от Общото събрание на Академията.
(5) Членовете на Контролния съвет провеждат най-малко веднъж през семестъра
среща с ръководствата на общите събрания
на основните звена.
(6) За заседанието на Контролния съвет
се вод и п ро т окол о т назначен п ро т око лист. Протоколът се подписва от председателя,
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протоколиста и присъстващите членове на
Контролния съвет.
Чл. 29. (1) Към Академията се създава
Съвет на настоятелите.
(2) Съветът на настоятелите подпомага
Академията за осъществяване на ефективно
и прозрачно управление и за предоставяне на
качествено образование и обучение.
(3) Съветът на настоятелите се състои от
седем членове – дарители на Академията,
личности с активна обществена позиция,
представители на министъра на отбраната,
на Съвета на слушателите, студентите и докторантите, на министъра на образованието
и науката.
(4) Петима от членовете на Съвета на настоятелите се избират от Академичния съвет
по предложение на началника на Академията,
а останалите двама се определят съответно
от министъра на образованието и науката
и от Съвета на слушателите, студентите и
докторантите.
(5) Мандатът на членовете на Съвета на
настоятелите е четири години.
(6) Съветът на настоятелите избира председател измежду своите членове.
(7) Съветът на настоятелите дава становище по:
1. основни въпроси, свързани с развитието
на Академията;
2. проекта на мандатната програма;
3. проекта на бюджет на Академията;
4. проектите на предложения за броя на
приеманите за обучение студенти и докторанти
и за размера на таксите за кандидатстване и
за обучение;
5. годишния доклад за състоянието на Академията, годишния доклад с финансовите и
натуралните показатели, годишния финансов
отчет и отчета за изпълнението на приходната
и разходната част на бюджета;
6. предложения за учредяване на стипендии
от Академията.
Чл. 30. (1) Съветът на настоятелите заседава
най-малко веднъж на три месеца.
(2) Съветът на настоятелите се свиква
на заседание от председателя му по негова
инициатива, по искане на всеки от членовете
или на началника на Академията.
(3) Съветът на настоятелите приема правила за своята работа.
(4) Членовете на Съвета на настоятелите
не получават възнаграждение за дейността си.
Раздел II
Факултети
Чл. 31. (1) Факултетът е основно звено,
което обединява катедри за осъществяване
обучението на слушатели, студенти, докторанти и специализанти в едно или няколко
професионални направления. Факултетът:
1. разполага с не по-малко от 40-членен
академичен състав от военнослужещи и ци-
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вилни служители на основен трудов договор,
от които хабилитираните лица четат за всяка
специалност не по-малко от 70 на сто от лекционните курсове;
2. поддържа активни вътрешни и международни контакти по въпросите на обучението.
(2) Факултетите в Академията се откриват,
преобразуват и закриват при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България и на Закона за
висшето образование.
Чл. 32. Общото събрание на факултета:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано
лице за декан;
3. определя числения състав на факултетния
съвет и избира с тайно гласуване неговите
членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
декана за преподавателската и научната дейност във факултета и за неговото състояние.
Чл. 33. (1) Факултетният съвет е орган за
управление на учебната и научната дейност
във факултета.
(2) Факултетният съвет:
1. избира с тайно гласуване заместникдекани по предложение на декана;
2. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри във факултета,
предложени от катедрените съвети;
3. приема годишния отчет за преподавателската и научната дейност във факултета;
4. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на факултета;
5. обсъжда квалификационните характеристики и учебните планове на специалностите
във факултета и учебните програми по преподаваните дисциплини;
6. приема учебните програми на специалностите, за чието преподаване отговаря
факултетът, и индивидуалните планове за
обучение на студенти и докторанти;
7. утвърждава предложения на катедрени
съвети за състави на научни журита;
8. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ във
факултета;
9. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда
интервю с кандидатите цивилни служители
за длъжността „преподавател“ и ги класира
по критерии, определени в правилник, приет
от Академичния съвет;
10. по предложение на началника/ръководителя на катедра избира лице, спечелило
конкурс за длъжността „старши преподавател“;
11. избира ръководството и състава на
факултетната комисия по качеството на обучението;
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12. избира ръководството и състава на
атестационната комисия на факултета;
13. избира ръководството и състава на
специализираната комисия за признаване на
кредити във факултета;
14. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на факултета и при две последователни
отрицателни атестации ги предлага на началника на Академията за освобождаване;
15. предлага на началника на Академията за
дисциплинарно уволнение член на академичния състав на факултета, за когото е доказана
по установения ред проява на корупция;
16. приема програми за конкурсни изпити
за приемане на слушатели, студенти и докторанти във факултета;
17. атестира в края на всяка академична
година док торан т и те от фак ул тета, като
утвърждава предложенията на катедрените
съвети;
18. утвърждава индивидуални учебни планове на докторантите и приема конкретизация на индивидуалните учебни планове на
докторантите за следващата година;
19. приема отчетите на катедрените съвети за изпълнение на индивидуалните учебни
планове на докторантите;
20. препоръчва за отпечатване нау чни
трудове, учебници, монографии и други творчески постижения на автори от факултета в
издателската база на Академията и следи за
навременното им излизане от печат;
21. обсъжда, дава препоръки и взема решение по дейността на факултетните звена;
22. наблюдава състоянието на информационната база на факултета и взема мерки за
нейното усъвършенстване;
23. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване или
закриване на катедри във факултета;
б) броя на студентите и докторантите,
приемани за обучение във факултета срещу
заплащане;
в) проекти на квалификационни характеристики по специалности и степени и на
учебни планове;
г) обявяване на конкурси за заемане на
вакантни академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ и за заемане на длъжност „старши преподавател“
във факултета;
д) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура; обучаващи звена и научни
ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и
отчисляване на докторанти;
е) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователна и
научна степен „доктор“;
ж) обявяване на вакантни академични
длъжности за „асистент“ и на вакантни длъж-
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ности за „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“
във факултета;
з) за утвърждаване решенията на факултетния съвет за привличане на преподаватели
и учени от страната и чужбина за научнопреподавателска и нау чноизследователска
дейност като гост-преподаватели или като
хонорувани преподаватели, като предлага
възнаграждението им;
24. взема и други решения, свързани с
дейността на факултета.
(3) Факултетният съвет се състои най-малко
от 25 членове – представители на академичния състав на факултета, на слушателите, на
студентите и на докторантите.
(4) Квотите на представителите на академичния състав и на слушателите, студентите
и докторантите във факултетния съвет се
определят от общото събрание на факултета,
като най-малко три четвърти от членовете на
Факултетния съвет са хабилитирани лица.
(5) Факултетният съвет заседава редовно
веднъж месечно. Той може да бъде свикан
и извънредно от началника на Академията,
от декана или по искане на една четвърт от
списъчния състав на членовете му.
(6) За свикването на заседание на факултетния съвет членовете му се уведомяват от
секретаря на съвета не по-късно от 3 работни
дни преди датата на заседанието с публична
обява, в която се посочват проектът на дневен
ред и мястото за запознаване с материалите,
предвидени за обсъждане.
(7) Заседанието на факултетния съвет е
редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(8) При липса на кворум по ал. 7 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(9) Заседанията на факултетния съвет се
ръководят от неговия председател, а при отсъствието му – от определено от него лице.
(10) Факултетният съвет взема решения
с обикновено мнозинство от присъстващите
на заседанието чрез явно гласуване освен в
случаите, когато в закон е предвидено друго.
(11) Факултетният съвет избира от състава
си секретар на факултетния съвет.
(12) Секретарят на факултетния съвет:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проекта на дневния ред и го
представя за утвърждаване на председателя
на факултетния съвет;
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3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди
заседанието ги представя на председателя на
факултетния съвет за утвърждаване, след което
организира размножаването на материалите и
предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание
членовете на факултетния съвет с резултатите
от изпълнението на решенията от предишното
заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите от заседанията на факултетния съвет и
използваните при изборите бюлетини.
(13) За заседанието на факултетния съвет се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от председателя, секретаря и протоколиста. Копие от протокола се
предоставя на разположение на членовете на
съвета в 7-дневен срок от заседанието. Всеки
член на академичната общност на факултета
има право да се запознае с протокола.
Чл. 34. (1) Деканът е хабилитирано лице.
Той е военнослужещ, който се избира, освобождава или отзовава при условията и по
реда на Закона за висшето образование и се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговият мандат приключва заедно с мандата
на общото събрание на факултета, което го е
избрало, като броят на последователните му
мандати на тази длъжност не може да бъде
повече от два.
(2) Деканът е непосредствено подчинен на
началника на Академията. По въпросите на
учебната и научната дейност той е подчинен
и на заместник-началника на Академията по
учебната и научната част.
(3) Деканът е пряк началник на целия
личен състав на факултета.
Чл. 35. Деканът:
1. ръководи факултета и го представлява;
2. по право е член на факултетния съвет
и е негов председател;
3. предлага на факултетния съвет кандидатури на хабилитирани лица за заместникдекани;
4. ръководи и контролира учебната и научната дейност във факултета;
5. подготвя годишния доклад за преподавателската и научната дейност във факултета
и за неговото състояние и го предлага за
приемане от общото събрание на факултета;
6. подготвя годишния отчет за преподавателската и научната дейност във факултета и
го предлага за приемане от факултетния съвет;
7. разглежда въпроси на слушателите и
студентите и предлага на началника на Академията решения по тях;
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8. прави предложения до началника на
Академията за освобождаване на слушатели
и студенти;
9. организира и ръководи разработването
и приемането на учебните програми и ги
предлага за утвърждаване;
10. отговаря за изработването на перспективен план за развитие на академичния
състав от факултета;
11. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния състав от факултета;
12. организира и лично ръководи междукатедрените методически съвещания;
13. организира учебния процес и контролира провеждането му;
14. организира и ръководи поддържането,
развиването и усъвършенстването на учебноматериалната база на факултета;
15. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и подзаконовите нормативни
актове, както и в случаите, когато е оправомощен с решение на факултетния съвет или
на общото събрание на факултета.
Чл. 36. (1) Заместник-деканът е хабилитирано лице. Той е военнослужещ, който се избира,
освобождава или отзовава при условията и
по реда на Закона за висшето образование и
се назначава и освобождава от длъжност при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговият мандат приключва заедно с мандата
на факултетния съвет, който го е избрал, като
броят на последователните му мандати на
тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Заместник-деканът е непосредствено
подчинен на декана и е пряк началник на
целия личен състав на факултета.
(3) Задълженията на заместник-декана се
определят от факултетния съвет по предложение на декана.
Раздел ІІІ
Департаменти
Чл. 37. (1) Департаментът е основно звено
на Академията за осигуряване на обучение
по една или повече дисциплини, които не
съставляват специалност.
(2) Департаменти в Академията се откриват, преобразуват и закриват с решение на
Академичния съвет.
(3) Департаментът разполага най-малко
с 14-членен академичен състав на основен
трудов договор.
(4) Структурата на департамента, конституирането и функциите на неговите органи
за управление се определят от Академичния
съвет.
Чл. 38. Общото събрание на департамента:
1. избира с тайно гласуване за срока на
мандата си председател и заместник-председател от членовете на академичния състав
на департамента;
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2. избира с тайно гласуване директор на
департамента;
3. определя числения състав на съвета
на департамента и избира с тайно гласуване
неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
директора за преподавателската и научната
дейност и състоянието на департамента.
Чл. 39. (1) Съветът на департамента се
състои от представители на академичния
състав, на административния персонал и на
докторантите в департамента. Квотите се определят от общото събрание на департамента,
като най-малко три четвърти от членовете на
съвета са от академичния състав.
(2) Съвет ът на департамента заседава
редовно веднъж месечно. Той може да бъде
свикан и извънредно от началника на Академията, от директора на департамента или по
искане на една четвърт от списъчния състав
на членовете му.
(3) За свикването на заседание на съвета на
департамента членовете му се уведомяват от
секретаря на съвета не по-късно от 3 работни
дни преди датата на заседанието с публична
обява, в която се посочват проектът на дневен
ред и мястото за запознаване с материалите,
предвидени за обсъждане.
(4) Заседанията на съветa на департамента
се ръководят от неговия председател, а при
отсъствието му – от определено от него лице.
(5) Заседанието на съвета на департамента
е редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване, за отглеждане на малко дете или в
командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(6) При липса на кворум по ал. 5 заседанието се отлага с един час. Ако и тогава няма
кворум, то се отсрочва с 3 работни дни.
(7) Съветът на департамента:
1. утвърждава избора на началниците/
ръководителите на катедри в департамента,
предложени от катедрените съвети;
2. приема годишния отчет на директора на
департамента за преподавателската и научната
дейност в департамента;
3. ежегодно одобрява и контролира учебната
натовареност на членовете на академичния
състав на департамента;
4. утвърждава предложения на катедрени
съвети за състави на научни журита;
5. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в
департамента;
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6. по предложение на началника/ръководителя на съответната катедра провежда
интервю с кандидатите цивилни служители
за длъжността „преподавател“ и ги класира
по критерии, определени в правилник, приет
от Академичния съвет;
7. по предложение на началника/ръководителя на катедра избира лицето, спечелило
конкурс за длъжност „старши преподавател“;
8. избира ръководството и състава на
комисията по качеството на обучение в департамента;
9. избира ръководството и състава на атестационната комисия на департамента;
10. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на департамента, като при две поредни отрицателни атестации ги предлага на
началника на Академията за освобождаване
от длъжност;
11. предлага на началника на Академията
за дисциплинарно уволнение член на академичния състав на департамента, за когото
е доказана по установения ред проява на
корупция;
12. приема програми за конкурсни изпити
за приемане на докторанти в департамента;
13. атестира в края на всяка академична
година докторантите от департамента, като
утвърждава предложенията на катедрените
съвети;
14. утвърждава индивидуални учебни планове на докторантите и приема конкретизация на индивидуалните учебни планове на
докторантите за следващата година;
15. приема отчетите на катедрените съвети за изпълнение на индивидуалните учебни
планове на докторантите в департамента;
16. препоръчва за отпечатване нау чни
трудове, учебници, монографии и други творчески постижения на автори от департамента
в издателската база на Академията и следи за
навременното им излизане от печат;
17. обсъжда, дава препоръки и взема решение за дейността на звената в департамента;
18. наблюдава състоянието на информационната база на департамента и взема мерки
за нейното усъвършенстване;
19. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и
закриване на катедри и други звена в департамента;
б) проекти на учебна документация на
курсовете в департамента;
в) обявяване на конкурси за заемане на
вакантни академични длъжности „главен
асистент“, „доцент“ и „професор“ и за заемане на длъжност „старши преподавател“ в
департамента;
г) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура; обучаващи звена и научни
ръководители на докторанти и тяхната про-
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мяна; удължаване срока на докторантура и
отчисляване на докторанти;
д) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователна и
научна степен „доктор“;
е) обявяване на вакантни академични
длъжности за „асистент“ и на вакантни длъжности за „преподавател“, „старши преподавател“, „инструктор“ и „старши инструктор“ в
департамента;
ж) за утвърждаване решенията на съвета
на департамента за привличане на преподаватели и учени от страната и чужбина за
научно-преподавателска и научноизследователска дейност като гост-преподаватели или
като хонорувани преподаватели, като предлага
възнаграждението им;
20. взема и други решения, свързани с
дейността на департамента.
(8) Съветът на департамента избира от
състава си секретар, който:
1. организира провеждането на заседанията
на съвета на департамента;
2. изготвя проекта на дневен ред и го
представя за утвърждаване на председателя
на съвета;
3. събира подготвените материали за предвидения дневен ред и в 5-дневен срок преди
заседанието ги представя на председателя на
съвета за утвърждаване, след което организира
размножаването на материалите и предоставянето им заедно с писмена покана;
4. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
5. запознава в началото на всяко заседание членовете на съвета на департамента с
резултатите от изпълнението на решенията
от предишното заседание;
6. води отчетност и съхранява протоколите
от заседанията на съвета и използваните при
изборите бюлетини.
(9) За заседанието на съвета се води протокол от назначен протоколист. Той се подписва
от председателя, секретаря и от протоколиста.
Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета в 7-дневен срок
от заседанието. Всеки член на академичната
общност на департамента има право да се
запознае с протокола.
Чл. 40. (1) Директорът на департамента
се избира, освобождава или отзовава при
условията и по реда на Закона за висшето
образование. Когато е военнослужещ, той се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
Неговият мандат приключва заедно с мандата
на общото събрание на департамента, което
го е избрало, като броят на последователните
му мандати на тази длъжност не може да бъде
повече от два.
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(2) Директорът на департамента е непосредствено подчинен на началника на Академията.
По въпросите на учебната и научната дейност
той е подчинен и на заместник-началника
на Академията по учебната и научната част.
(3) Директорът на департамента е пряк
началник на целия личен състав на департамента.
Чл. 41. Директорът на департамента:
1. организира и ръководи дейността на
департамента и го представлява;
2. по право е член на съвета на департамента и негов председател;
3. организира и ръководи методически
съвещания в департамента;
4. организира и ръководи научната дейност
в департамента;
5. организира и ръководи учебната дейност
и контролира провеждането на учебния процес
в департамента;
6. подготвя и внася в общото събрание на
департамента годишния доклад на директора
за състоянието на департамента;
7. представя пред съвета на департамента
годишния отчет за преподавателската и научната дейност в департамента;
8. разглежда въпроси на обучаемите в
департамента и предлага на началника на
Академията решения по тях;
9. прави предложения до началника на
Академията за освобождаване на специализанти в департамента;
10. организира и ръководи разработването
на учебната документация и я предлага за
утвърждаване по установения ред;
11. отговаря за подготовката и квалификацията на академичния, експертния и инструкторския състав от департамента;
12. когато е военнослужещ, изготвя атестационните формуляри на военнослужещите
в департамента;
13. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и подзаконовите нормативни
актове, както и в случаите, когато е оправомощен със заповед на началника на Академията,
с решение на съвета на департамента или на
общото събрание на департамента.
Раздел ІV
Институти
Чл. 42. (1) Институтът е основно звено в
Академията, което обединява академичен и
експертен състав за извършване на научна и
научноизследователска дейност в областите
на отбраната и сигурността.
(2) На академичния състав на института
може да се възлага и преподавателска дейност
в съответствие с научната му компетентност
и експертиза.
(3) В института се провежда обучение за
придобиване на образователна и научна степен
„доктор“ по акредитирани от Националната
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агенция за образование и акредитация докторски програми.
(4) Структурата на института, конституирането и функциите на неговите органи за
управление се определят от Академичния
съвет.
Чл. 43. Общото събрание на института:
1. избира с тайно гласуване за срока на своя
мандат председател и заместник-председател
от хабилитираните си членове;
2. избира с тайно гласуване хабилитирано
лице за директор на института;
3. определя числения състав на съвета на
института и избира с тайно гласуване неговите членове;
4. обсъжда и приема годишния доклад на
директора за научната, научноизследователската и учебната дейност и за състоянието
на института;
5. обсъжда и приема насоки за развитие на
научната и научноизследователската дейност
и перспективите за развитие на института.
Чл. 44. (1) Съветът на института е орган
за управление на научната, научноизследователската и учебната дейност в института.
(2) Съветът на института включва представители на академичния състав, на административния персонал и на докторантите в
института.
(3) Квотите на представителите на академичния състав, на административния персонал
и на докторантите в съвета на института се
определят от общото събрание на института
на първото заседание след учредяването му,
като най-малко три четвърти от членовете на
съвета са хабилитирани лица.
(4) Съветът на института:
1. избира с тайно гласуване заместникдиректор на института по предложение на
директора на института;
2. утвърждава избора на началниците/ръководителите на научни секции в института,
предложени от съветите на научните секции;
3. обсъжда и приема годишния план за
дейността на института;
4. приема годишния отчет на директора за
научната, научноизследователската и учебната
дейност в института;
5. обсъжда и приема работни програми
за изпълнение на нау чноизследователск и
проекти;
6. по предложение на съветите на научните
секции обсъжда и утвърждава резултатите от
научноизследователски проекти и продуктите
от научни изследвания;
7. одобрява и контролира научноизследователската и учебната натовареност на членовете
на академичния състав;
8. обсъжда и прави предложения за дейността на института пред органите за управление
на Академията;
9. утвърждава предложения на съветите на
научни секции за съставите на научни журита;
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10. по предложение на научно жури избира
лица за заемане на академичните длъжности
„главен асистент“, „доцент“ и „професор“ в
института;
11. избира ръководството и състава на комисията по качеството на обучение в института;
12. избира ръководството и състава на
атестационната комисия на института;
13. обсъжда и приема резултатите от научното атестиране на членовете на академичния
състав на института и при две последователни
отрицателни атестации ги предлага на началника на Академията за освобождаване;
14. предлага на началника на Академията за
дисциплинарно уволнение член на академичния състав на института, за когото е доказана
по установения ред проява на корупция;
15. приема програми за конкурсни изпити
за приемане на докторанти в института;
16. атестира в края на всяка академична година докторантите от института, като
утвърждава предложенията на съветите на
научните секции;
17. утвърждава индивидуални учебни планове на докторантите и приема конкретизация на индивидуалните учебни планове на
докторантите за следващата година;
18. приема отчетите на съветите на научните секции за изпълнение на индивидуалните
учебни планове на докторантите;
19. препоръчва за отпечатване нау чни
трудове, учебници, монографии и други творчески постижения на автори от института в
издателската база на Академията и следи за
навременното им излизане от печат;
20. обсъжда, дава препоръки и взема решение за дейността на звената в института;
21. наблюдава състоянието на информационната база на института и взема мерки за
нейното усъвършенстване;
22. предлага на Академичния съвет:
а) проекти за създаване, преобразуване и
закриване на научни секции и други звена в
института;
б) броя на докторантите, приемани за
обучение в института;
в) теми за докторантура и зачисляване
в докторантура; обучаващи звена и научни
ръководители на докторанти и тяхната промяна; удължаване срока на докторантура и
отчисляване на докторанти;
г) провеждане на конкурси за приемане за
обучение за придобиване на образователна и
научна степен „доктор“;
д) обявяване на вакантни академични
длъжности за „асистент“ в института;
е) за утвърждаване решенията на съвета на
института за привличане на учени и преподаватели от страната и чужбина за научноизследователска и научно-преподавателска дейност
на хонорар или като гост-преподаватели по
договор за срок до една година, като предлага
възнаграждението им;
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23. взема и други решения, свързани с
дейността на института.
(5) Мандатът на докторантите като членове
на съвета на института приключва със завършване на обучението и отчисляването им.
(6) Заседанията на съвета на института
се ръководят от неговия председател, а при
отсъствието му – от определено от него лице.
(7) Съветът на института заседава редовно
веднъж месечно. Той може да бъде свикан и
извънредно от началника на Академията, от
директора или по искане на една четвърт от
списъчния състав на членовете му.
(8) За свикване на заседание на съвета
на института членовете му се уведомяват не
по-късно от три работни дни преди датата на
заседанието с писмена покана, към която се
прилага проектът за дневен ред и се посочва
мястото, където могат да се запознаят с материалите, предвидени за обсъждане.
(9) Заседанието на съвета на института е
редовно, ако присъстват най-малко две трети
от списъчния му състав. При определяне на
кворума от списъчния състав се изключват
лицата в отпуск при временна неработоспособност, поради бременност, раждане и осиновяване и за отглеждане на малко дете или
в командировка извън страната. Общият брой
на тези лица не може да бъде повече от една
четвърт от броя на лицата в списъчния състав.
(10) При липса на кворум по ал. 9 заседанието на съвета на института се отлага с
един час. Ако и тогава няма кворум, то се
отсрочва с 3 работни дни.
(11) Заседанията на съвета на института
се ръководят от неговия председател, а при
отсъствието му – от определено от председателя лице.
(12) Съветът на института взема решения
с обикновено мнозинство от присъстващите
на заседанието чрез явно гласуване освен в
случаите, когато в закон е предвидено друго.
(13) Съветът на института избира от състава
си секретар на съвета на института.
(14) Секретарят на съвета на института:
1. организира провеждането на заседанията;
2. изготвя проекта на дневния ред и го
представя за утвърждаване на председателя
на съвета на института;
3. приема и съхранява подготвените за
заседанието на съвета материали;
4. изготвя проекта на дневния ред и го
представя за утвърждаване от председателя
на съвета на института;
5. три дни преди всяко заседание на съвета на института организира поставянето
на писмена покана за неговото провеждане;
6. организира изготвянето на протокола
от всяко заседание;
7. запознава в началото на всяко заседание
членовете на съвета на института с резултатите
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от изпълнението на решенията от предишното
заседание;
8. води отчетност и съхранява протоколите от заседанията на съвета на института и
използваните при изборите бюлетини.
(15) За заседанията на съвета на института
се води протокол от избран от членовете на
съвета протоколист. Протоколът се подписва
от председателя, секретаря и от протоколиста.
Копие от протокола се предоставя на разположение на членовете на съвета в 7-дневен
срок от заседанието. Всеки член на академичната общност на института има право да се
запознае с протокола.
Чл. 45. (1) Директорът на института е
хабилитирано лице. Той се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда
на Закона за висшето образование. Когато е
военнослужещ, той се назначава и освобождава от длъжност и при условията и по реда
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България. Неговият мандат
приключва заедно с мандата на общото събрание на института, което го е избрало, като
броят на последователните му мандати на
тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Директорът на института е непосредствено подчинен на началника на Академията.
По въпросите на научната и научноизследователската дейност е подчинен и на заместник-началника на Академията по учебната и
научната част.
(3) Директорът на института е пряк началник на целия личен състав на института.
Чл. 46. Директорът на института:
1. организира и ръководи дейността на
института и го представлява;
2. по право е член на съвета на института
и негов председател;
3. предлага на съвета на института кандидатури на хабилитирани лица за заместникдиректор на института;
4. организира и контролира провеждането
на научната, научноизследователската и учебната дейност в института;
5. организира съставянето и изпълнението
на годишния план на института за научноизследователската и развойната дейност;
6. отговаря за подготовката и квалификацията на научноизследователския състав на
института;
7. организира и ръководи поддържането,
развиването и усъвършенстването на научноизследователската и информационната база
на института;
8. подготвя и внася в общото събрание на
института годишния доклад за дейността и
състоянието на института;
9. изпълнява и други функции, произтичащи от законите и подзаконовите нормативни
актове, както и в случаите, когато е оправо-
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мощен с решение на общото събрание или
на съвета на института.
Чл. 47. (1) Заместник-директорът на института е хабилитирано лице. Той се избира,
освобождава или отзовава при условията и
по реда на Закона за висшето образование.
Когато е военнослужещ, той се назначава и
освобождава от длъжност и при условията и
по реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България. Неговият мандат приключва заедно с мандата на съвета на
института, който го е избрал, като броят на
последователните му мандати на тази длъжност не може да бъде повече от два.
(2) Заместник-директорът на института е
непосредствено подчинен на директора на
института и е пряк началник на целия личен
състав на института. Той подпомага директора при изпълнение на неговите функции и
го замества при отсъствието му.
(3) Задълженията на заместник-директора на института се определят от съвета на
института по предложение на директора на
института.
Раздел V
Филиали
Чл. 48. (1) Филиалът е териториално изнесена структура на Академията.
(2) Обучението във филиала се извършва
по професионални направления или специалности от регулираните професии, по които
Академията има програмна акредитация.
(3) Във филиала се обучават военнослужещи за придобиване на висше образование на
образователно-квалификационна степен „магистър“ и на образователната и научна степен
„доктор“, както и военнослужещи и цивилни
служители за придобиване и за повишаване
на квалификация.
Чл. 49. (1) Съставът, структурата и органите
за управление на филиала, редът за тяхното
конституиране и функциите им се определят
от Академичния съвет.
(2) Директорът на филиала е хабилитирано
лице, което се избира, освобождава или отзовава при условията и по реда на Закона за
висшето образование. Когато е военнослужещ,
той се назначава и освобождава от длъжност
при условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
(3) Мандатът на директора на филиала
приключва с изтичането на мандата на Академичния съвет, който го е избрал.
Раздел VI
Катедри и научни секции
Чл. 50. Катедрата е първично звено на
факултета, департамента и филиала, което
осъществява учебна и научноизследователска
дейност по една или група сродни дисциплини
и включва не по-малко от 7-членен академичен състав.
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Чл. 51. Катедра се създава, преобразува и
закрива с решение на Академичния съвет по
предложение на съвета на основното звено
или на началника на Академията.
Чл. 52. Органи за управление на катедрата
са катедреният съвет и началникът/ръководителят на катедрата.
Чл. 53. (1) Катедреният съвет се състои от
членовете на академичния състав на катедрата.
(2) Катедреният съвет заседава най-малко
един път месечно. Право да свиква катедрения съвет има началникът/ръководителят на
катедрата. Съветът може да бъде свикан и
извънредно при необходимост по искане на
декана на факултета (директора на департамента или на филиала) или по писмено искане най-малко на една четвърт от списъчния
състав на членовете му.
(3) С решение на катедрения съвет в неговите заседания могат да участват с право на
съвещателен глас хонорувани преподаватели,
гост-преподаватели, представители на слушателите, студентите и докторантите.
(4) Заседанието на катедрения съвет е редовно, ако на него присъстват най-малко две
трети от списъчния (разширения) му състав.
(5) За заседанието на катедрения съвет се
води протокол от назначен протоколист. Протоколът се подписва от началника на катедрата
и от протоколиста.
(6) Катедреният съвет:
1. избира с тайно гласуване началник/
ръководител на катедрата и го предлага за
утвърждаване от съвета на основното звено
или на филиала;
2. избира с явно гласуване секретар на
катедрения съвет;
3. приема учебните програми по преподаваните учебни дисциплини и ги предлага на
съвета на основното звено или на филиала;
4. обсъжда организацията на учебния процес, учебното съдържание и актуалността на
учебните дисциплини и предприема мерки за
усъвършенстването им;
5. обсъжда и предлага учебната натовареност на академичния състав от катедрата;
6. предлага обявяване на конкурси за заемане на щатно осигурени академични длъжности
за академичния състав в катедрата;
7. предлага обявяване на вакантни академични длъжности за академичния състав в
катедрата;
8. обсъжда и предлага теми за докторантура;
9. обсъжда и предлага програми за конкурсни изпити, въпросници за семестриални
изпити и изпити по специалността;
10. предлага членове на научни журита
за всяка конкретна процедура за оценяване
на дисертационен труд или на кандидати за
заемане на академични длъжности;
11. избира рецензенти на научни трудове,
обсъжда ги и прави предложения за публикуването им в изданията на Академията;
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12. обсъжда и приема индивидуалните
учебни планове и отчетите на докторантите
и ги предлага за утвърждаване от съвета на
основното звено или на филиала;
13. обсъж да и приема атестационните
отчети и оценките на преподавателите от
катедрата;
14. избира отговорника по качеството на
обучението в катедрата;
15. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на катедрата;
16. обсъжда проекти на дисертационни
трудове и предлага на съвета на основното
звено (филиала) зачисляване на докторанти в
докторантура чрез самостоятелна подготовка;
17. обсъж да дисер тац ионни т ру дове и
предлага откриване на процедура за защита;
18. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им пред съвета на
основното звено (филиала);
19. приема атестациите на докторантите
и ги предлага на съвета на основното звено
(филиала) за утвърждаване;
20. приема конкретизация на индивидуалните учебни планове на докторантите за
следващата година и ги предлага на съвета на
основното звено (филиала) за утвърждаване;
21. обсъжда и решава други въпроси във
връзка с дейността на катедрата.
Чл. 54. (1) Началникът/ръководителят на
катедра е хабилитирано лице в съответното
научно направление на катедрата. Той се избира с тайно гласуване от катедрения съвет
за срок 4 години, утвърждава се от съвета на
основното звено (филиала) и заема длъжността
по основен трудов договор, сключен с началника на Академията. Когато началникът на
катедра е военнослужещ, той се назначава и
освобождава от длъжност при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Мандатът на началника/ръководителя
на катедра не се прекратява с прекратяване
мандата на органите за управление на основното звено.
(3) Началникът/ръководителят на катедрата
е непосредствено подчинен на началника на
основното звено.
(4) Началникът на катедрата упражнява
правомощията на ръководител на катедра по
Закона за висшето образование. Той е пряк
началник на целия личен състав на катедрата.
Чл. 55. (1) Началникът/ръководителят на
катедра ръководи дейността на катедрата и
председателства катедрения съвет.
(2) В случай на отсъствие той предлага на
ръководителя на основното звено (филиала)
лице от състава на катедрата за изпълняващо
длъжността.
(3) Началникът/ръководителят на катедрата:

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

1. планира, организира, ръководи и отчита
учебната, методическата и научната дейност
на академичния състав от катедрата;
2. подготвя и ръководи заседанията на
катедрения съвет;
3. прави предложения пред ръководителя
на основното звено (филиала), свързани със
състава на катедрата, учебната и научноизследователската дейност, повишаването на
квалификацията на преподавателите;
4. разпределя учебната натовареност на
преподавателите по семестри;
5. организира и контролира дейността на
академичния състав и на докторантите в
катедрата;
6. изготвя научните атестации на академичния състав на катедрата;
7. когато е военнослужещ, изготвя атестациите на военнослужещите в катедрата.
Чл. 56. (1) Научната секция е първично
звено в структурата на института на Академията, което включва академичен и експертен
състав за изпълнение на научна, научноизследователска и учебна дейност и за подготовка
на докторанти.
(2) Научната секция се създава, преобразува
и закрива с решение на Академичния съвет
по предложение на съвета на института или
на началника на Академията.
(3) В научната секция се осъществяват
научна и научноизследователска работа, методическа работа, обучение на докторанти,
подготовка и повишаване квалификацията
на кадрите и развитие на програмно-техническата среда.
Чл. 57. Органи за управление на научната
секция са съветът на научната секция и началникът/ръководителят на научната секция.
Чл. 58. (1) Съветът на научната секция се
състои от членовете на академичния състав
на секцията.
(2) С решение на съвета на секцията на
неговите заседания могат да участват с право на съвещателен глас хонорувани лица и
докторанти от състава на научната секция и
привлечени външни специалисти.
(3) При обсъж дане на ва ж ни п роблеми – проект на дисертационен труд, предварителна защита на дисертационен труд и/или
интердисциплинарни научноизследователски
проекти, съветът на научната секция със заповед на началника на Академията може да
бъде разширен и с външни хабилитирани лица.
(4) Съветът на научната секция заседава
най-малко един път месечно. Право да свиква съвета на научната секция има нейният
началник/ръководител. Съветът на научната
секция може да бъде свикан и извънредно при
необходимост в следните случаи: по искане
на директора на института или по писмено
искане най-малко на една четвърт от списъчния състав на членовете му.
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(5) Заседанието на съвета на научната
секция е редовно, ако на него присъстват наймалко две трети от списъчния (разширения)
му състав.
(6) За заседанието на съвета на секцията
се води протокол от нарочно назначен протоколист. Той се подписва от началника на
научната секция и от протоколиста.
(7) Съветът на научната секция:
1. избира с тайно гласуване началник/ръководител на научната секция и го предлага
за утвърждаване от съвета на института;
2. избира с явно гласуване секретар на
съвета на научната секция;
3. обсъжда и предлага проекти за научноизследователската дейност на научната секция;
4. обсъжда и приема резултатите от научноизследователската дейност на научната
секция;
5. обсъжда изготвените в научната секция
становища, мнения и експертни оценки;
6. обсъжда и предлага научноизследователската и учебната натовареност на членовете
на академичния състав от секцията;
7. предлага обявяване на конкурси за академични длъжности и обявяване на вакантни
академични длъжности в научната секция;
8. обсъжда и предлага теми за докторантура;
9. обсъжда и приема въпросници за конкурсни изпити и изпити по специалността
при обучение в докторантура;
10. предлага състав на научни журита за
оценяване на дисертационен труд и на кандидати по обявените конкурси за заемане на
академични длъжности в секцията;
11. обсъжда научни трудове, избира рецензенти и прави предложения за публикуването
им в изданията на Академията;
12. обсъжда индивидуалните учебни планове и отчетите на докторантите и ги предлага
за утвърждаване от съвета на института;
13. обсъжда и приема атестационните отчети и оценките на членовете на академичния
състав на секцията;
14. приема ежегоден отчет за резултатите
от дейността на научната секция;
15. приема отчети по различните стадии и
етапи на разработваните и съпровожданите
научноизследователски проекти и задачи;
16. обсъжда проекти на дисертационни
трудове и прави предложение до Академичния съвет за зачисляване на докторанти в
докторантура чрез самостоятелна подготовка;
17. приема атестациите на докторантите
и ги предлага на съвета на института за утвърждаване;
18. приема конкретизация на индивидуалните учебни планове на докторантите за
следващата година и го предлага на съвета
на института за утвърждаване;
19. провежда процедури за предварително
обсъждане на дисертационен труд и прави
предложение за състава на научни журита;
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20. обсъжда научни трудове и прави предложения за публикуването им;
21. обсъжда и решава и други въпроси във
връзка с дейността на научната секция.
Чл. 59. (1) Началникът/ръководителят на
научната секция е хабилитирано лице от състава на секцията. Избира се с тайно гласуване
от съвета на секцията въз основа на конкурс и
се утвърждава от съвета на института за срок
четири години. Когато е военнослужещ, той се
назначава и освобождава от длъжност и при
условията и по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България,
а когато е цивилен служител – при условията
и по реда на Кодекса на труда.
(2) Мандатът на началника/ръководителя
на научната секция не се прекратява с прекратяване мандата на органите за управление
на основното звено.
(3) Началникът/ръководителят на научната секция е непосредствено подчинен на
началника на основното звено. Той е пряк
началник на целия личен състав на секцията.
Чл. 60. (1) Началникът/ръководителят на
научната секция ръководи дейността на секцията и председателства съвета на научната
секция.
(2) В случай на отсъствие той предлага
на ръководителя на основното звено лице от
състава на научната секция за изпълняващо
длъжността.
(3) Началникът/ръководителят на научната
секция:
1. планира, организира, ръководи и отчита
научноизследователската, учебната и методическата дейност на академичния състав
от секцията;
2. подготвя и ръководи заседанията на
съвета на секцията;
3. прави предложения пред ръководителя
на основното звено, свързани със състава на
секцията, научноизследователската дейност и
повишаването квалификацията на членовете
на секцията;
4. организира представянето на резултатите
от научните изследвания за тяхното приемане
и внедряване;
5. организира и контролира дейността на
личния състав и докторантите в секцията;
6. изготвя научните атестации на академичния състав на научната секция;
7. когато е военнослужещ, изготвя атестациите на военнослужещите в секцията.
Раздел VІІ
Обслужващи звена
Чл. 61. (1) Обслужващи звена в структурата на Академията са библиотеки, издателство, печатница, сектори, секции, отделения,
центрове, лаборатории и други относително
обособени структури.
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(2) Обслужващите звена осигуряват условия
за реализиране или подпомагат реализирането
на едно или на няколко свързани направления по предмета на дейност на Академията,
като способстват за изпълнението на нейната
мисия и задачи.
Чл. 62. (1) Структурата и организацията
на обслужващите звена се определят с длъжностно разписание на Академията.
(2) Началниците на обслужващи звена се
назначават и освобождават от длъжност:
1. при условията и по реда на Закона за
отбраната и въоръжените сили на Република
България, когато са военнослужещи;
2. при условията и по реда на Кодекса на
труда, когато са цивилни служители.
Г л а в а

т р е т а

АКАДЕМИЧЕН СЪСТАВ И АДМИНИСТРАТИВЕН ПЕРСОНАЛ
Раздел І
Академичен състав
Чл. 63. (1) Академичният състав се състои
от военнослужещи и цивилни служители, заемащи академични длъжности в Академията,
и включва:
1. хабилитираните лица, заемащи длъжности „доцент“ и „професор“;
2. нехабилитираните лица, заемащи длъжности „асистент“ и „главен асистент“.
(2) Съотношението между лицата по ал. 1,
т. 1 и 2 се определя с правилник, приет от
Академичния съвет.
(3) С решение на Академичния съвет въз
основа на предложение на съвет на основно
звено (филиал) за научно-преподавателска
дейност могат да се привличат без конкурс
учени и преподаватели от страната и чужбина
(като гост-преподаватели за определен срок).
Отношенията с гост-преподавателя се уреждат
с договор за срок не повече от една година,
който може да бъде подновяван.
(4) Привличането на висококвалифицирани хабилитирани и нехабилитирани лица
за преподавателска и научноизследователска
дейност като хонорувани преподаватели се
осъществява с решение на Академичния съвет
по предложение на съвет на основно звено.
Чл. 64. (1) Академичните длъжности „главен асистент“, „доцент“ и „професор“ се заемат
с конкурс и избор. Конкурсът се обявява при
наличие на вакантна длъжност и осигурена
преподавателска и нау чноизследователска
натовареност.
(2) Конкурсът и изборът за заемането на
академични длъжности от военнослужещите
се провеждат по ред, определен със заповед
на министъра на отбраната.
(3) Конкурсът и изборът за заемането на академични длъжности от цивилните служители
и гражданите се провеждат по ред, определен
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със заповед на началника на Академията по
предложение на Академичния съвет.
Чл. 65. (1) Академичната длъжност „асистент“ се заема при условия и по ред, определени
в чл. 64а, ал. 1 и 2 от Правилника за прилагане
на Закона за отбраната и въоръжените сили
на Република България.
(2) Вакантна длъжност „преподавател“ се
обявява по предложение на Академичния
съвет за:
1. военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. цивилни служители – със заповед на
началника на Академията.
(3) На академична длъжност „асистент“ и
на длъжност „преподавател“ се назначават:
1. военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната или на оправомощени
от него длъжностни лица по предложение
на Академичния съвет, след провеждане на
интервю и класиране на кандидатите;
2. цивилни служители – на срочен трудов
договор със срок до четири години, сключен
с началника на Академията по предложение
на Академичния съвет по реда на Правилника за прилагане на Закона за развитието на
академичния състав в Република България,
след провеждане на интервю и класиране на
кандидатите.
(4) Вакантна длъжност „старши преподавател“ се заема с конкурс, обявен по предложение на Академичния съвет:
1. за военнослужещи – със заповед на министъра на отбраната;
2. за цивилни служители – със заповед на
началника на Академията.
Чл. 66. (1) Лицата, избирани на ръководните длъжности декан, директор на институт,
департамент и филиал и техните заместници, не могат да бъдат избирани за повече от
два последователни мандата на една и съща
длъжност.
(2) При предсрочно освобождаване за един
мандат се смята времето, в което лицето е
заемало съответната ръководна длъжност
повече от две години.
(3) Лицата от академичния състав, избрани и назначени на ръководни длъжности, за
времето на мандата запазват основната си
длъжност в катедрата (научната секция).
(4) Деканите (директорите на основни звена
и филиали) и техните заместници, началниците/ръководителите на катедри и научни секции,
както и членове на Академичния съвет и на
съветите на основните звена (филиали) се
освобождават по тяхно желание или могат да
бъдат отзовани преди изтичане на мандата с
решение на органа, който ги е избрал, прието
с мнозинство повече от половината от списъчния му състав. Когато са военнослужещи,
те се освобождават от длъжност и по реда на
Закона за отбраната и въоръжените сили на
Република България.
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Чл. 67. (1) Членовете на академичния състав
се ползват с правата по Закона за висшето
образование. Те имат право да:
1. избират и да бъдат избирани в ръководните органи на Академията, ако не са
преподаватели по чл. 63, ал. 3 и 4;
2. разработват и преподават учебното съдържание на своята дисциплина свободно и
в съответствие с изискванията на учебния
план и учебните програми;
3. провеждат научни изследвания и публикуват резултатите от тях при опазване на
държавната и служебната тайна;
4. извършват преподавателска, научноизследователска и друга творческа дейност
извън дейността си в Академията само в
извънработно време;
5. извършват консултантски и други услуги,
свързани с предмета на дейността им в Академията, при условия и по ред, определени
от Академичния съвет;
6. ползват материалната база, библиотеките
и информационните системи за научните си
изследвания по ред, определен от началника
на Академията.
(2) Членовете на академичния състав по
чл. 63, ал. 1 имат право на всеки седем години
да ползват до една академична година за научното си развитие. През тази година на тях
не им се възлага учебна заетост. Във времето
за научно развитие се включват и специализациите извън Академията с продължителност
повече от три месеца. Решението се взема от
съвета на основното звено, утвърждава се от
Академичния съвет и влиза в сила със заповед
на началника на Академията.
Чл. 68. (1) Членовете на академичния
състав са длъжни:
1. да изпълняват задълженията си в съответствие с длъжностната характеристика и
възложената им учебна, научна, административна и друга заетост;
2. да спазват правилниците на Академията,
трудовата и учебната дисциплина;
3. да изпълняват конкретни задачи по
предмета на своята дейност, възложени им от
ръководителите на звената, в чийто състав са
включени, и от ръководството на Академията;
4. да спазват научната и професионалната
етика в отношенията помежду си, с административния персонал, слушателите, студентите, докторантите и специализантите;
5. да допринасят за утвърждаване на доброто име на Академията, да го защитават
и да не уронват нейния престиж;
6. да не провеждат политическа или религиозна дейност в Академията.
(2) Членовете на академичния състав нямат право да използват учебните програми
и резултатите от научноизследователската
дейност в Академията за осъществяване на
частна или комерсиална дейност.
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(3) Допълнителни задължения и изисквания към членовете на академичния състав
могат да се предвиждат в други правилници
на Академията, в длъжностната характеристика и в трудовия договор или в договора за
военна служба.
(4) Обемът и видът на учебните и другите
задължения на академичния състав и условията за тяхното изпълнение се определят от
Академичния съвет.
Чл. 69. (1) Работното време на членовете
на академичния състав се определя с разпределение на учебното и служебното време
в Академията за съответната учебна година,
което се утвърждава от началника на Академията.
(2) Обемът и видът на учебните и други
задължения на академичния състав и условията за тяхното изпълнение се определят
с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 70. Приносът на всеки член на академичния състав в учебната, научната, научноизследователската, административната и
други дейности се оценява чрез атестиране
в сроковете по чл. 57 от Закона за висшето
образование при условия и по ред, определени
в правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 71. (1) Преминаването на лица от академична длъжност в друго висше училище
или научна организация на същата или на
съответна академична длъжност в основно
звено на Академията може да се извършва и
без конкурс и избор по решение на съвета на
основното звено, утвърдено от Академичния
съвет, и при условия и по ред, определени
с правилник, приет от Академичния съвет.
(2) Преминаването от една академична длъжност на същата или на съответна
академична длъжност в друга структура на
Академията се извършва без конкурс, по
решение на съвета на приемащото основно
звено, утвърдено от Академичния съвет, и при
условия и по ред, определени с правилник,
приет от Академичния съвет.
(3) Назначаването на академична длъжност
по реда на ал. 1 и 2 на цивилни служители се
извършва от началника на Академията, а на
военнослужещи – от министъра на отбраната
по мотивирано предложение от началника на
Академията.
Чл. 72. (1) Членовете на академичния състав се освобождават от длъжност:
1. по тяхно искане;
2. при осъждане на лишаване от свобода
за извършено умишлено престъпление;
3. когато не може да им се осигури изпълнението на преподавателска дейност и не
съществуват възможности за прехвърляне или
преквалификация в сродна научна дисциплина,
след решение на съвета на основното звено
и/или на филиала;
4. при доказано по установения ред плагиатство в научните трудове;
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5. при отнемане на научната степен;
6. при две последователни отрицателни
научни атестации;
7. при извършване на провинения, даващи
основания за дисциплинарно уволнение;
8. при поставяне под запрещение.
(2) Членовете на академичния състав,
които са военнослужещи, се освобождават
със заповед на министъра на отбраната след
постъпило предложение от началника на
Академията въз основа на решение на Академичния съвет.
(3) Членовете на академичния състав, които са цивилни служители, се освобождават
със заповед на началника на Академията въз
основа на решение на Академичния съвет
по реда на Закона за висшето образование и
Закона за развитието на академичния състав
в Република България.
Чл. 73. (1) Член на академичния състав
подлежи на дисциплинарно уволнение, ако
умишлено извърши някое от следните нарушения:
1. постави изпитна оценка, без да е проведен изпит;
2. изпита и постави оценка на лице, което
няма право да се яви на изпит при него;
3. издаде документ от името на Академията
или на нейно основно звено и/или филиал,
който невярно отразява завършени етапи в
обучението на слушател, студент, докторант
и специализант.
(2) Член на академичния състав, за който
е доказана по установения ред проява на корупция, се уволнява дисциплинарно.
Чл. 74. (1) Установяването на нарушения
по чл. 73 се извършва от Контролния съвет.
(2) В случаите по ал. 1 Контролният съвет в 7-дневен срок изготвя становище по
направената проверка, което представя на
началника на Академията.
Раздел ІІ
Административен персонал
Чл. 75. Административният персонал се
състои от военнослужещи и цивилни служители в основните звена, администрацията и
обслужващите звена на Академията.
Чл. 76. Редът, условията и критериите за
заемането на неакадемични длъжности от
цивилни служители и за тяхното развитие и
оценяване се определят в правилник, приет
от Академичния съвет.
Чл. 77. (1) Военнослужещите от административния персонал се назначават и освобождават от длъжност при условията и по
реда на Закона за отбраната и въоръжените
сили на Република България.
(2) Назначаването на длъжност на цивилните служители от административния
персонал и прекратяването на трудовите им
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правоотношения с Академията се извършват
при условията и по реда на Кодекса на труда.
Чл. 78. (1) За провеждане на професионално практическо обучение се назначават
инструктори.
(2) На длъжност „инструктор“ и „старши
инструктор“ се назначават военнослужещи
при условията и по реда на Правилника за
прилагане на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
(3) Назначаването на длъжност „инструктор“ и „старши инструктор“ се извършва от
министъра на отбраната по предложение на
началника на Академията.
(4) Длъжностите за „инструктор“ и „старши
инструктор“ не могат да бъдат повече от 5 на
сто от академичния състав на Академията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОБУЧАЕМИ
Чл. 79. Обучаеми в Академията са слушателите, студентите, докторантите и специализантите.
Чл. 80. (1) Офицерите, обучаващи се в
Академията за придобиване на образователно-квалификационна степен „магистър“ по
специалности от професионално направление
„Военно дело“, са слушатели.
(2) Обучаващите се за придобиване на образователно-квалификационни степени по други
професионални направления са студенти.
(3) Слушателите имат статут на студенти
по Закона за висшето образование.
(4) Статутът на студент в Академията се
придобива при зачисляване и се прекратява при отчисляване или отстраняване при
условия и по ред, определени в Закона за
висшето образование, в този правилник и в
правилниците на Академията.
Чл. 81. (1) Докторанти са лицата, които
притежават образователно-квалификационна
степен „магистър“ и се подготвят за придобиване на образователната и научна степен
„доктор“.
(2) Статутът на докторант се придобива
при зачисляване и се прекратява при отчисляване и отстраняване при условия и по ред,
определени в Закона за висшето образование,
Закона за развитие на академичния състав
в Република България и в правилника за
неговото прилагане, този правилник и правилниците на Академията.
(3) Приемането в редовна, задочна и дистанционна форма на обучение за придобиване
на образователната и научна степен „доктор“
се извършва чрез конкурс.
(4) Конкурсите по ал. 3 се обявяват със
заповед на министъра на отбраната по предложение на Академичния съвет на Академията.
(5) Обявата за конкурсите се обнародва в
„Държавен вестник“ и на интернет страниците на Министерството на отбраната и на
Академията.
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Чл. 82. Специализант е този, който повишава квалификацията си по специализиран
учебен план, без да придобива по-висока
образователна степен или нова специалност.
Чл. 83. Условията и редът за приемане на
слушатели, студенти, докторанти и специализанти се определят с актове, издадени от
министъра на отбраната.
Чл. 84. (1) Слушателите и докторантите,
приети в рамките на броя, утвърден от Министерския съвет, се обявяват (зачисляват)
за обучение със заповед на министъра на
отбраната.
(2) Студентите, приети за обучение в Академията, се обявяват и зачисляват със заповед
на началника на Академията, с изключение на
военнослужещите, които се обявяват и зачисляват със заповед на министъра на отбраната.
Чл. 85. (1) При облекчени условия се приемат кандидат-студенти, успешно издържали
конкурсните изпити, както следва:
1. класираните с еднакъв бал, когато този
бал определя последното за приемане място
в класирането;
2. лица с трайни увреждания и намалена
работоспособност 70 и над 70 на сто;
3. близнаци, кандидатствали едновременно
в едно и също професионално направление в
Академията и единият от тях е приет;
4. военноинвалиди;
5. кръгли сираци;
6. майки с три и повече деца.
(2) Основанията за приемане при облекчени условия по ал. 1, т. 2 – 6 включително,
се доказват с документ.
(3) Кандидат-студентите от ал. 1, т. 2 – 6
включително, се класират след последния
приет в желаната от тях специалност и форма на обучение и се приемат независимо от
състезателния им бал.
Чл. 86. Обучението на докторанти се извършва при условия и по ред, определени с
правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 87. (1) Специализантите от Министерството на отбраната, структурите на пряко
подчинение на министъра на отбраната и
Българската армия и от държавната и местната
администрация и местното самоуправление се
зачисляват в курсове за следдипломна квалификация при условия и по ред, определени с
наредба и заповеди на министъра на отбраната.
(2) Началникът на Академията може да
зачисли военнослужещи и цивилни служители
от Академията като специализанти при наличие на незаети места, ако след зачисляване
в курс в Академията по ал. 1 не се попълни
броят обучаеми, предвиден в регистъра на
курсовете, обявен със заповед на министъра
на отбраната.
Чл. 88. (1) Академията извършва обучение
на студенти и докторанти срещу заплащане
при условията на чл. 21, ал. 2 – 6 включително,
от Закона за висшето образование.
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(2) Броят на обучаемите и размерът на
сумата за заплащане на обучението по ал. 1
се определят от Академичния съвет.
(3) Студентите, докторантите и специализантите, приети за обучение срещу заплащане,
се зачисляват със заповед на началника на
Академията.
Чл. 89. Слушателите, студентите и докторантите имат право:
1. да се преместват, прекъсват и продължават обучението си в друго висше училище,
факултет, специалност, степен или форма на
обучение в страната или в чужбина със заповед на органа, който ги е обявил (зачислил)
за обучение по предложение на Академичния
съвет за всеки отделен случай;
2. да изучават избираеми и факултативни
учебни дисциплини при условия, определени
в учебния план за съответната специалност;
3. да избират и бъдат избирани в органите
за управление на Академията и на нейните
основни звена в предвидените в Закона за вис
шето образование и с този правилник случаи;
4. да получават квалифицирано ръководство
и помощ по време на своето обучение;
5. да ползват цялата база на Академията
за учебна, научноизследователска, спортна и
културна дейност;
6. да изразяват мнение за качеството на
учебния процес по ред, определен от Академичния съвет;
7. да участват в научноизследователската
дейност на Академията, като им се гарантират авторските, изобретателските и сродните
им права;
8. да се сдружават в научни, културни и
спортни общности за удовлетворяване на
интересите им;
9. да получават стипендии при условия и
по ред, определени със заповед на министъра
на отбраната;
10. да упражняват други специфични права,
определени в правилници, приети от Академичния съвет.
Чл. 90. (1) Български и чуждестранни студенти имат право да се обучават едновременно
по повече от една специалност в Академията
със заповед на началника на Академията по
предложение на Академичния съвет за всеки
отделен случай.
(2) Едновременно обучение по ал. 1 се
допуска за специалности и форми, по които
през съответната учебна година се провежда
обучение, ако с това не се нарушава предвиденият в правилниците на Академията ред.
(3) Правото по ал. 1 не може да бъде
ползвано за обучение по специалности от
професионално направление „Военно дело“.
(4) Слушателите не могат да кандидатстват
за обучение едновременно по повече от една
специалност.
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Чл. 91. (1) Едновременното обучение на
студенти по всяка допълнително избрана
специалност се извършва срещу заплащане на
стойност, половината от размера на сумата за
обучение, определена от Академичния съвет
за съответната учебна година.
(2) Заплащането на обучението започва
от семестъра, в който е записан слушателят
(студентът).
(3) Определеният по реда на ал. 1 размер
на сумата за обучение срещу заплащане се
отнася само за периода на едновременност
при обучението по повече от една специалност. Срокът на обучение след този период
се заплаща в пълния размер на таксата за
обучение срещу заплащане, определена от
Академичния съвет за съответния семестър
(съответната учебна година).
Чл. 92. (1) Кредити от предшестващо
обучение се признават по реда, определен в
Правилата за натрупване и трансфер на кредити, приети от Академичния съвет.
(2) В случая по ал. 1 специализирана комисия се произнася относно:
1. признаване на изпитни оценки по учебен
план, образователни кредити и периоди на
обучение от предшестващо обучение;
2. семестъра, в който да бъде зачислен
обучаемият.
Чл. 93. (1) Студентите имат право да се
обучават в Академията по индивидуален план
за обучение.
(2) Зачисляването по индивидуален план за
обучение по ал. 1 се осъществява със заповед
на началника на Академията по решение на
Академичния съвет въз основа на предложение
на факултетен съвет.
(3) Разработването на индивидуалния план
се възлага на профилиращата катедра.
(4) Индивидуалният план за обучение се
приема от факултетния съвет, подписва се
от декана и се утвърждава от началника на
Академията.
(5) Обучението по индивидуален план се
извършва срещу заплащане на такси при условия и по ред, определени от Академичния
съвет в съответствие със Закона за висшето
образование.
(6) Редът за обучението по индивидуален
план се определя с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 94. (1) Български и чуждестранни студенти могат да се преместват от друго висше
училище в Академията по една и съща или
сходна специалност в избрана от тях форма
на обучение.
(2) Правото по ал. 1 не може да бъде ползвано от студент, за чието дипломиране са
необходими по-голям брой кредити от предвидените в учебните планове на Академията.
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(3) Редът за преместването от друго висше
училище се определя в правилник, приет от
Академичния съвет.
Чл. 95. (1) Обучението на студент, преместил се от частно висше училище, се извършва
въз основа на договор между студента и Академията при условия и по ред, определени в
Закона за висшето образование.
(2) Таксата за обучението по ал. 1 се заплаща
от семестъра, в който е записан студентът.
Чл. 96. Слушателите, студентите и докторантите в редовно обучение ползват ежегодно
ваканция в размер, определен в учебния план
на специалността. Когато са военнослужещи,
ваканцията им е за сметка на платения годишен отпуск.
Чл. 97. На слушателите и студентите се
издават слушателски (студентски) книжки,
удостоверяващи статута им на обучаеми в
Академията.
Чл. 98. Специализантите се ползват с правата по чл. 89, ал. 1, т. 4 – 8.
Чл. 99. (1) Орган за защита на общите интереси на обучаемите в Академията е Съветът
на слушателите, студентите и докторантите.
Той се състои от представителите на слушателите, студентите и докторантите в Общото
събрание на Академията.
(2) Организацията и дейността на Съвета
на слушателите, студентите и докторантите се
определят с приет от него правилник, който
се представя на Академичния съвет.
Чл. 100. (1) Обучаемите са длъжни:
1. да усвояват системно теоретичните знания и практическите умения по избраната
от тях специалност в определените срокове;
2. да спазват правилниците на Академията,
както и заповедите и разпорежданията на
своите началници;
3. да участват редовно във всички занятия
и мероприятия съгласно учебното разписание
и графика на учебния процес;
4. да се явяват на изпитите си в определените срокове;
5. да спазват изискванията на нормативните
актове, свързани със защитата на класифицираната информация;
6. да опазват имуществото на Академията
и да възстановяват причинените щети;
7. да поддържат хигиената в сградите на
Академията и в прилежащите им територии;
8. да пазят и развиват традициите на Академията;
9. да допринасят със своята подготовка и
гражданско поведение за издигане престижа
и авторитета на Академията.
(2) Обучаемите, които са военнослужещи,
освен задълженията по ал. 1 са длъжни:
1. да носят униформа по време на учебните
занятия;
2. да носят дежурство в Академията.
Чл. 101. (1) Обучаемите заплащат таксите за
обучението си на равни вноски, както следва:
1. студентите – до 15 дни след началото на
всеки семестър;
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2. докторантите – не по-късно от един
месец от датата на заповедта за зачисляване
в докторантура, а впоследствие – на всеки
шест месеца.
(2) Специализантите, които не се обучават
за нуждите на Министерството на отбраната,
структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия,
заплащат такси в размер, определен от Академичния съвет.
Чл. 102. Студент, докторант или специализант се отчислява при:
1. успешно завършване курса на обучение;
2. напускане или преместване.
Чл. 103. (1) Слушателите и студентите могат
да прекъсват обучението си при отсъствие от
учебни занятия поради заболяване, майчинство, бременност или служебни причини.
(2) Прекъсването по условията на ал. 1 се
извършва след писмено заявено желание от
обучаемия, в което се посочва характерът на
причините.
Чл. 104. Обучаемите се отстраняват от
Академията преди завършване срока на обучение за определено време при:
1. системно неизпълнение на задълженията по учебния план и на правилниците на
Академията;
2. незаплащане таксата за обучение до три
месеца след определения срок;
3. предоставяне на неверни данни, въз
основа на които е приет в Академията, или
подправяне на документи за студентското му
положение;
4. осъждане на лишаване от свобода за
извършено умишлено престъпление от общ
характер.
Чл. 105. (1) Учебният план се смята за
неизпълнен при:
1. отсъствие на слушателите и студентите над 30 на сто от учебното време за един
семестър;
2. незаверен семестър.
(2) Семестърът се смята за незаверен при
слаби оценки по две и повече дисциплини
и/или при неизпълнение на учебни задачи,
включени в учебния план.
Чл. 106. Извън случаите по чл. 103 и 104
при служебна необходимост обучаемите, които
са военнослужещи, прекъсват обучението си
и възстановяват статута си въз основа на акт
на министъра на отбраната.
Чл. 107. Отчисляването, прекъсването,
отстраняването и възстановяването на статута на студент, докторант и специализант се
извършват при условия и по ред, определени
с правилници на А кадемията, приети от
Академичния съвет.
Г л а в а

п е т а

УЧЕБНА ДЕЙНОСТ
Чл. 108. Формите на обучение в Академията може да бъдат редовна, задочна, вечерна
и дистанционна.
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Чл. 109. (1) Учебният процес в Академията се провежда във факултети, институти,
департаменти, центрове и филиали, по учебна
документация за всяка специалност, която
обхваща:
1. квалификационна характеристика;
2. учебен план;
3. учебни програми на изучаваните дисциплини;
4. ежегоден график на учебния процес;
5. индивидуален у чебен план за всеки
докторант.
(2) Учебната документация за дистанционната форма на обучение освен документите
по ал. 1 съдържа и:
1. списък на екипа, провеждащ и осигуряващ обучението;
2. справочник за организацията на достъпа
до информационните ресурси;
3. списък на техническите и комуникационните средства;
4. система за изпитване и оценяване;
5. система за контрол на качеството на
обучението.
Чл. 110. (1) Квалификационната характеристика дефинира целите, обема от знания,
умения и компетентности, които се придобиват
по време на обучението.
(2) Квалификационната характеристика на
специалност от професионално направление
„Военно дело“ се разработва от заявителя
на обучението съвместно с представители на
Академията. Тя се приема от Академичния
съвет, съгласува се със заявителя на обучението
и се утвърждава от министъра на отбраната.
(3) Квалификационната характеристика на
специалност от други професионални направления се разработва от Академията. Тя се
приема от Академичния съвет и се утвърждава
от министъра на отбраната.
Чл. 111. (1) Учебният план определя формата
и срока на обучение, учебното време, вида,
последователността на изучаване, наименованието, хорариума и кредитите на учебните
дисциплини, продължителността на семестрите и ваканциите, формите за проверка на
знанията при приключване на всяка учебна
дисциплина и при завършване на обучението.
(2) Учебните планове на специалностите
в Академията се утвърждават от министъра
на отбраната съгласувано с министъра на образованието и науката. Учебните планове на
специалностите от професионално направление „Военно дело“ се съгласуват със заявителя
на обучението и с началника на отбраната.
Чл. 112. (1) Учебната програма по всяка
дисциплина се организира в модули. В учебната програма се определят темите, формите, времетраенето и последователността на
учебното съдържание, както и начинът на
оценяване на обучаемите.
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(2) Учебната програма за всяка дисциплина
от учебния план се разработва от съответната
катедра и се предлага от катедрения съвет за
приемане от съвета на основното звено.
(3) Когато учебната програма включва
модули, които се водят от катедри от друго
основно звено, тя се приема от Академичния
съвет.
(4) Въз основа на решенията на органите
по ал. 2 и 3 учебната програма се утвърждава
от началника на Академията.
Чл. 113. Учебната документация на курсовете за следдипломна квалификация се
разработва от катедрата (научната секция),
предлага се на съвета на основното звено,
приема се от Академичния съвет и се съгласува и утвърждава по ред, определен с акт на
министъра на отбраната.
Чл. 114. Преди внасянето є в Академичния
съвет учебната документация се съгласува с
всички катедри и основни звена, участващи
в нейното изпълнение.
Чл. 115. Редът за организирането и провеждането на учебния процес се регламентира
с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 116. Академията поддържа вътрешна
система за оценяване и поддържане на качеството на обучението, научните изследвания
и на академичния състав, която включва и
проучване мнението на обучаемите най-малко
веднъж за учебната година, в съответствие с
правилници и процедури, приети от Академичния съвет.
Чл. 117. Функциите на вътрешната система
за оценяване и поддържане на качеството на
обучението включват дейности, допринасящи
за осъществяване на обучението, както и
проверка на тези дейности за установяване
изпълнението на критериите на съответните
образователни стандарти.
Чл. 118. Структурата на вътрешната система за оценяване и поддържане на качеството
на обучението включва академична комисия
по качеството на обучението, комисии по
качеството на обучението в основните звена
и отговорници за качеството на обучението
в катедрите.
Чл. 119. Комиси ята по качеството на
обучението в основното звено е колективен
орган за управление качеството на обучението в звеното.
Чл. 120. Отговорниците по качеството
на обу чението в катедрите са органи за
управление на качеството на обучението,
осъществявано в катедрите. Те се избират от
катедрените съвети.
Чл. 121. Системата за оценяване и поддържане качеството на обучението и на академичния състав осигурява документирането,
оценяването и подобряването качеството на
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обучението по време на цялостния процес
на обучение на слушателите и студентите до
тяхната професионална реализация.
Г л а в а

ш е с т а

НАУЧНА И НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСК А
ДЕЙНОСТ
Чл. 122. (1) В Академията се извършват
научни и приложни изследвания, експертна,
проучвателна и научно-информационна дейност в областта на отбраната, сигурността,
развитието на въоръжените сили и други
области на науката.
(2) Научната и научноизследователската
дейност в Академията се провеждат в съответствие с националната политика в областта на
научните изследвания, научната политика на
Министерството на отбраната и потребностите
на въоръжените сили на Република България.
(3) Научната и научноизследователската
дейност в Академията се провеждат в съответствие с нормативните актове, регламентиращи
тази дейност в Министерството на отбраната.
(4) Членовете на академичната общност
и на творческите колективи се ползват със
свобода на научната мисъл.
Чл. 123. (1) Академията извършва научноизследователска дейност в област та на
военнополитическите, стратегическите, военноисторическите, социалните, хуманитарните, информационните и организационните
аспекти на отбраната, сигурността и военното
дело, приоритетите на военната политика,
развитието на отбранителната доктрина и доктрините на въоръжените сили, изграждането
на отбранителни способности и модернизацията на Българската армия, въвеждането на
иновационни технологии в обучението и др.
(2) За целта Академията осъществява самостоятелно или в сътрудничество с други
научни организации:
1. научни изследвания и разработки по
основни програми и проекти на Министерството на отбраната;
2. научно съпровождане на проекти, разработки и програми в интерес на отбраната
и националната сигурност;
3. теоретични и приложни разработки по
въпроси на оперативното изкуство и стратегията в национален и съюзнически формат;
4. създаване на аналитични и информационни материали по въпроси на националната
и международната сигурност;
5. експертна дейност по конкретни проблеми;
6. научни и научноприложни изследвания,
свързани с разработването на отбранителни
продукти за нуждите на Българската армия,
програми и методики за изпитвания на системи и материали с военно предназначение;
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7. участие в работни групи на Организацията за наука и технологии на НАТО, Европейската агенция за отбрана и при формирането
и п ровеж дането на стан дарт изационната
политика на Министерството на отбраната;
8. участие в научни и експертни съвети,
комисии и работни групи за оценяване и
приемане на програми, проекти и други разработки на Министерството на отбраната и
Българската армия;
9. развитие на българската военноисторическа наука и популяризиране на нейните
постижения; изследване на опита от подготовката и воденето на войните; изучаване и
систематизиране на националния и чуждестранния опит при участие в операции и мисии;
10. участие в международното научно сътрудничество.
Чл. 124. Научната и научноизследователската дейност в Академията се осъществяват
при условия и по ред, определени с правилник,
приет от Академичния съвет.
Чл. 125. (1) Финансовото осигуряване на
нау чноизследователската дейност се осъществява:
1. в рамките на определения трансфер;
2. чрез собствени приходи от научноизследователска, експертно-консултантска дейност,
образователни услуги, авторски права, участие
в проекти и др.
(2) Размерът, условията и начинът за разпределяне на средствата по ал. 1 се определят
от Академичния съвет.
Чл. 126. За обсъждане на научни проблеми в области, в които Академията провежда
обучение и научни изследвания, могат да се
създават работни групи от щатния състав на
Академията, определени със заповед на началника на Военната академия и отчитащи
дейността си в Академичния съвет.
Г л а в а

с е д м а

ИЗДАТЕЛСК А И ИНФОРМАЦИОННА
ДЕЙНОСТ
Чл. 127. (1) С издателската си дейност
Академията:
1. съдейства за разпространяване на научни
и теоретични знания в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на
министъра на отбраната и Българската армия;
2. осъществява публикации в областта на
отбраната, развитието на въоръжените сили
и националната сигурност.
(2) Условията и редът за осъществяване на
издателската дейност в Академията се уреждат
с правилник, приет от Академичния съвет.
Чл. 128. (1) Информационната дейност в
Академията има за цел да осигури необходимата информация на академичния състав
и на обучаемите за пълноценно изпълнение
на задълженията им и за осигуряване качеството на обучението, както и публичност
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на постиженията на Академията сред националните и международните професионални
и академични среди.
(2) Информационната дейност се осигурява чрез:
1. академична и специализирани библиотеки с автоматизирана библиотечно-информационна система;
2. информационна система за управление
на качеството на обучението;
3. информационен център за административно обслужване на обучаемите;
4. вътрешни компютърни мрежи, които
могат да бъдат свързани с други ведомствени,
национални и глобални среди;
5. интернет страницата на Академията;
6. връзките с обществеността и популяризирането на дейността на Академията в
публичното пространство.
Чл. 129. Организацията и управлението
на информационната дейност в Академията
се определят с правилник, приет от Академичния съвет.
Г л а в а
о с м а
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Чл. 130. Международната дейност на Академията е неделима част от политиката на
международно военно сътрудничество, провеждана от Министерството на отбраната, и
се осъществява в съответствие с принципите
и приоритетите на външната политика на
страната в областта на висшето образование,
квалификацията и научните изследвания.
Чл. 131. Главните цели на международната
дейност на Академията са:
1. ефективно решаване на проблемите,
свързани с учебната и научната дейност, на
базата на ускорено внедряване на международния опит и повишаване квалификацията
на научно-преподавателския и научноизследователския състав;
2. повишаване престижа на Академията
сред международната академична общност,
популяризиране на дейностите, основните
звена, водещите преподаватели и изследователи, колективните и индивидуалните научни
разработки, книгите и публикациите, подготвени в Академията;
3. обогатяване на учебния процес чрез
създаване на възможности за международен
академичен обмен на преподаватели и обучаеми, осигуряване на възможности за участие
на академичния състав в международни конференции, курсове и учения и разширяване
информационната база на Академията с книги,
учебна литература, периодика и научни публикации в печатен и електронен вид.
Чл. 132. Международното сътрудничество
на Академията се осъществява чрез:
1. обучение на чуждестранни слушатели,
студенти, докторанти и специализанти в основните звена на Академията;
2. повишаване квалификацията на академичния състав в образователни и научни
институции в чужбина;
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3. обмен и мобилност на академичен състав
и обучаеми;
4. участие в съвместни научни изследвания
и проекти;
5. размяна на делегации за обмяна на опит;
6. сдружаване с други висши училища от
чужбина;
7. участие в международни организации на
висши военни и граждански училища.
Ч л. 133. (1) А ка дем и я та ос ъщес т вя ва
сътрудничество с чуждестранни висши училища и научни организации за извършване
на: съвместна учебна дейност, образователен
франчайз и съвместна научноизследователска,
проектна и иновационна дейност.
(2) За осъществяване на съвместно обучение на студенти, докторанти и специализанти,
обучение през целия живот и образователен
франчайз Академията има право да се сдружава с чуждестранни висши училища, признати
по законодателството на съответната държава.
(3) В съответствие с държавните изисквания Академията организира признаване
на придобита в чужбина степен на висше
образование или на периоди на обучение,
завършени в чуждестранни висши училища,
признати по законодателството на съответната
държава, с цел продължаване на обучението
в Академията.
(4) Организирането на международното
сътрудничество, сключването на договори,
членуването в международни организации и
други въпроси, свързани с международната
дейност на Академията, се осъществяват при
условия и по ред, определени с правилник,
приет от Академичния съвет.
Г л а в а

д е в е т а

АКРЕДИТАЦИЯ
Чл. 134. (1) Академията се акредитира
като висше училище по смисъла на Закона
за висшето образование.
(2) Акредитацията е признаване от Националната агенция за оценяване и акредитация
(НАОА) на правото на Академията да дава
висше образование по образователно-квалификационни степени в определени области,
професионални направления и по специалностите от регулираните професии чрез
оценяване качеството на дейностите, които
Академията извършва с цел изпълнение на
своята мисия.
Чл. 135. Организацията на дейностите
по акредитацията и редът за изготвянето на
необходимите документи се определят със
заповед на началника на Академията.
Чл. 136. Академията подава искане до
НАОА в следните срокове:
1. за институционална акредитация – 12
месеца преди изтичането на срока на предходната институционална акредитация, посочен
в решението на Акредитационния съвет на
НАОА по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона за вис
шето образование;
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2. за програмна акредитация на професиона лни нап равлени я, на спец иа лност и
от регулираните професии и на докторски
програми – 12 месеца преди изтичането на
срока на предходната програмна акредитация,
посочен в решението на Акредитационния
съвет на НАОА по чл. 83, ал. 3, т. 1 от Закона
за висшето образование;
3. за акредитация на новооткрито основно
звено, филиал, професионално направление,
специалност от регулираните професии или
докторска програма – преди датата на изтичане на срока, посочен в решението на Акредитационния съвет на НАОА (постоянната
комисия на НАОА) по чл. 84, ал. 2 от Закона
за висшето образование.
Чл. 137. (1) Искането за откриване на
процедура за акредитация се придружава от:
1. доклад-самооценка, съдържащ и количествена информация за изпълнение на критериите на НАОА за съответния вид процедура,
и документация към него;
2. доклад от Академията за изпълнение на
задължителните препоръки на НАОА, дадени
с решение от предходната процедура и от осъществени процедури за следакредитационно
наблюдение и контрол;
3. протокол от решението на Академичния съвет за приемане на документацията
по т. 1 и 2;
4. информация от Академията за нейната
структура в съответствие със Закона за вис
шето образование;
5. мотивирано предложение от Академията
за съответния капацитет при акредитация на
професионално направление или на специалност от регулираните професии, разпределен
по образователно-квалификационни степени
и по форми на обучение.
(2) Докладът-самооценка за институционална акредитация включва информация за:
1. вътрешната система за оценяване и поддържане качеството на образованието;
2. процедурите за одобряване, наблюдение и
обновяване на учебните планове и програми;
3. процедурите за предприемане на действия във връзка и по повод на резултатите от
програмната акредитация, както и от други
външни независими проверки;
4. цялостното ръководство и контрол на
процесите на оценяване в Академията;
5. управлението на системата за натрупване
и трансфер на кредити;
6. управлението на сътрудничеството с
други висши училища и организации;
7. поддръжката, управлението и развитието
на материалната база на Академията;
8. научноизследователската дейност на академичния състав и участието на обучаваните
в тази дейност.
(3) Докладът-самооценка за програмна
акредитация на определено професионално
направление, на специалност от регулираните
професии или на докторска програма включва
информация за:
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1. структурата, организацията и съдържанието на учебните планове и програми;
2. профила и квалификацията на преподавателския състав;
3. материално-техническата осигуреност
на обучението;
4. методите на преподаване и оценяване
постиженията на слушателите, студентите и
докторантите;
5. управлението на качеството на образованието;
6. научноизследователската дейност на академичния състав и участието на слушателите,
студентите и докторантите в нея.
Чл. 138. Исканията и придружаващите
ги документи се изготвят в съответствие с
критериите, процедурите и свързаната с тях
документация, приета от Акредитационния
съвет на НАОА и утвърдена от председателя
на НАОА.
Чл. 139. Академията може да поиска от
НАОА оценяване на проекти за откриване
на основни звена, филиали, професионални
направления и специалности от регулираните
професии.
Чл. 140. За членове на постоянните комисии
на НАОА с решение на Академичния съвет
се номинират кандидати, които:
1. са хабилитирани лица;
2. са специалисти в областта на висшето
образование, за която се предлагат;
3. не заемат длъжностите началник и заместник-началник на Академията, декан или
директор на филиал.
Г л а в а

д е с е т а

ЛОГИСТИК А
Чл. 141. Логистичното осигу ряване на
Академията обхваща дейностите за: осигуряване и обслужване на личния състав, анализ,
планиране, заявяване, доставяне, съхраняване,
транспортиране, разпределяне и техническа
поддръжка на материалните средства, експлоатация, поддържане и ремонт на инфраструктурата и противопожарната безопасност.
Чл. 142. Логистичното осигу ряване на
Академията се организира съгласно действащото законодателство в Република България,
актове на министъра на отбраната и заповеди
на началника на Академията.
Чл. 143. (1) Ръководството и контролът на
логистичното осигуряване в Академията се
осъществяват от началника на Академията.
(2) Изпълнението на логистичните дейности
в Академията се възлага на структури, отговарящи за логистичното осигуряване.
(3) Структурите, отговарящи за логистичното осигуряване, се ръководят от началници,
непосредствено подчинени на заместник-началник на Академията.
Чл. 144. (1) Инфраструктурата на Академията включва предоставени за управление
или ползване недвижими имоти.

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

(2) Имотите се управляват и ползват според тяхното предназначение в съответствие
и съгласно действащото законодателство в
Република България.
Чл. 145. (1) Личният състав от Академията
е длъжен да познава и спазва правилата за
пожарна безопасност.
(2) Експлоатацията на сградния фонд и видовете имущества се извършва в съответствие
с изискванията на противопожарните норми.
(3) Основните и допълнителните противопожарни мероприятия се организират и провеждат със заповед на началника на Академията
съгласно действащата нормативна уредба.
Чл. 146. Ръководството и координирането на
мероприятията за противопожарната безопасност се осъществяват от постоянно действащи
комисии и длъжностни лица, назначени със
заповед на началника на Академията.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ
Чл. 147. (1) Планирането и разходването
на финансовите средства в Академията се
извършват въз основа на програмния принцип
за управление на ресурсите за отбрана, приет
от Министерството на отбраната.
(2) Академията участва в процеса на планиране, програмиране и бюджетиране чрез
разработване на програмни меморандуми в
дългосрочен и средносрочен период.
Чл. 148. (1) Академията планира, изпълнява, приключва и отчита бюджет.
(2) Бюджетът за съответната година се
формира от:
1. субсидия от държавния бюджет – определя се в Закона за държавния бюджет на
Република България като трансфер от бюджета
на Министерството на отбраната;
2. целеви субсидии;
3. финансова помощ от общините;
4. дарения, завещания, наследства, спонсорство;
5. собствени приходи от постъпления от
научноизследователска, развойна, експертно-консултантска дейност, авторски и други
сродни права, такси за кандидатстване, такси
за обучение и приходи от обучение срещу заплащане, образователни услуги, провеждане
на курсове за следдипломна квалификация,
а дминист рат ивни усл у г и, наеми и д ру г и
дейности;
6. средства от други програми от програмната структура на бюджета на Министерството на отбраната за допълнително поставени
задачи на Академията по предложение на
съответните програмни ръководители;
7. преходен остатък от предходната година.
(3) Сроковете за изготвяне на годишния
бюджет се определят от началника на Академията въз основа на указанията на министъра
на отбраната по планирането и разходването
на бюджета.
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Чл. 149. (1) Проектът на бюджета се внася
от началника на Академията за обсъждане и
приемане от Академичния съвет.
(2) Приетият от Академичния съвет бюджет за съответната година се представя за
утвърждаване от министъра на отбраната.
Чл. 150. Бюджетът на Академията осигурява
средства по следните направления:
1. ведомствени разходи, от тях за:
а) персонал;
б) издръжка;
в) капиталови разходи;
2. администрирани разходи, от тях за:
а) стипендии;
б) текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата;
в) разходи за членски внос и участие в
национални и международни организации и
други дейности.
Чл. 151. Академията разработва самостоятелна счетоводна политика, съобразена със
счетоводната политика на Министерството на
отбраната, която се утвърждава от началника
на Академията и се приема от Академичния
съвет.
Чл. 152. Началникът на Академията въвежда Система за финансово управление и контрол
съгласно чл. 5, ал. 1 от Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор,
която се приема от Академичния съвет.
Чл. 153. Разпределението на бюджета и годишният отчет за изпълнение на бюджета на
Академията се приемат от Академичния съвет.
Г л а в а
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СИМВОЛИ, ПРАЗНИЦИ И РИТУАЛИ
Чл. 154. (1) Символите на Академията са
бойно знаме, печат и знак.
(2) Формата на знамето на Академията и
редът за неговото връчване и използване се
определят от министъра на отбраната. Знамето
се съхранява по ред, определен от началника
на Академията.
(3) Печатът се съхранява и се поставя на
официални документи на А кадемията по
ред, определен в заповед на началника на
Академията.
(4) Знакът на Академията се приема с решение на Академичния съвет и се учредява
със заповед на началника на Академията. Той
се поставя на официални документи, плакети
и табели по ред, определен от началника на
Академията.
Чл. 155. (1) Академични празници са:
1. патронният празник на Академията – 14
април;
2. Денят на народните будители – 1 ноември;
3. Денят на студентите – 8 декември.
(2) Патронният празник на Академията
се чества с академично тържество. Денят е
свободен от учебни занятия.
(3) Академичните празници по ал. 1, т. 2
и 3 са почивни дни за Академията.
Чл. 156. Академични ритуали са:
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1. т ържествено откриване на у чебната
година;
2. тържествено връчване на дипломите;
3. удостояване с почетно звание „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С. Раковски“.
Чл. 157. (1) Учебната година се открива с
ректорско слово на началника на Академията.
(2) На тържественото откриване на учебната година се изнасят академични лекции
от министъра на отбраната и от началника
на отбраната.
Чл. 158. Тържественото връчване на дипломите на слушателите випускници се провежда при условията и по реда на уставите
на въоръжените сили.
Чл. 159. (1) Академията провежда ритуал за
връчване на почетно звание „Доктор хонорис
кауза на Военна академия „Г. С. Раковски“.
(2) Почетното звание „Доктор хонорис кауза
на Военна академия „Г. С. Раковски“ се учредява със заповед на началника на Академията
за удостояване на български и чуждестранни
граждани за големите им заслуги към военната
наука и висшето военно образование, както и
за приноса им в развитието на военнонаучните и военнообразователните контакти между
Академията и чуждестранни военнонаучни
институции и центрове и задълбочаването
на сътрудничеството между тях.
(3) Статутът на почетното звание „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С. Раковски“ се определя от Академичния съвет
и се обявява със заповед на началника на
Академията.
(4) Награждаването с почетното звание се
извършва лично от началника на Академията
в тържествена обстановка.
(5) Присъждането на почетното звание
„Доктор хонорис кауза на Военна академия
„Г. С. Раковски“ се извършва въз основа на
решение на Академичния съвет. Званието се
присъжда на дадено лице еднократно.
(6) На удостоените със званието „Доктор
хонорис кауза на Военна академия „Г. С. Раковски“ се връчва диплома.
Чл. 160. (1) Успешно завършилите курса на
обучение слушатели носят нагръден знак на
Академията. Неговият статут се обявява със
заповед на министъра на отбраната.
(2) С решение на Академичния съвет се
учредява нагръден знак, който се връчва на
успешно завършилите ку рса на обу чение
студенти. Неговият статут се приема от Академичния съвет и се утвърждава със заповед
на началника на Академията.
(3) Военнослужещите от Академията имат
право да носят знак с образа на нейния патрон,
приет от Академичния съвет и утвърден със
заповед на началника на Академията.
Чл. 161. Началникът на Академията може
да определя и други символи, награди, празници и ритуали по предложение на Академичния съвет.
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СПОРТНА ДЕЙНОСТ
Чл. 162. Спортната дейност в Академията
е елемент на учебния процес и на индивидуални и колективни занимания.
Чл. 163. Академията развива и модернизира собствена спортна база за поддържане на
физическата дееспособност на личния състав
и обучаемите в Академията. Свободният ресурс на спортната база може да се предоставя
за използване и от други юридически лица.
Чл. 164. Редът за организацията и провеждането на спортната дейност по чл. 162 и
163 се регламентира с правилник, приет от
Академичния съвет.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на правилника:
1. „Началник на катедра (научна секция)“
е военнослужещ, който е ръководител на
катедра (научна секция) по смисъла на Закона за висшето образование. Той се избира,
освобождава или отзовава по реда на Закона
за висшето образование и се назначава и
освобождава от длъжност от началника на
Академията по реда на Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България.
2. „Ръководител на катедра (научна секция)“ е цивилен служител, който се избира,
освобождава или отзовава по реда на Закона
за висшето образование и се назначава и
освобождава от длъжност от началника на
Академията по реда на Кодекса на труда.
§ 2. При обучение на кадри за нуждите
на служба „Военна информация“ в структура
на Академията числеността на академичния,
инструкторския и административния състав и
разпределението на военнослужещите по военни звания, както и кадровото, финансовото
и логистичното осигуряване са за сметка на
служба „Военна информация“.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 3. Правилникът се приема на основание
чл. 95, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на чл. 21,
ал. 1, т. 2 от Закона за висшето образование.
§ 4. В срок шест месеца от влизането в
сила на правилника Академията привежда
вътрешните си правилници в съответствие
с него.
§ 5. С влизането в сила на правилника не
се прекъсва мандатът на изборните органи
за управление на Академията.
§ 6. Организацията за изпълнението на
правилника се възлага на нача лника на
Академията.
§ 7. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от министъра на
отбраната.
6673
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 188
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Министерството на земеделието и храните
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на земеделието
и храните.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Министерството на земеделието и храните, приет с Постановление № 265 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 90 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 4, 41 и 52 от 2010 г.,
бр. 39, 49 и 50 от 2011 г. и бр. 14, 15, 48, 84 и
103 от 2012 г.).
§ 2. В Постановление № 265 на Министерск и я съвет от 2009 г. за приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на земеделието и храните и създаване на
областни дирекции „Земеделие“ (ДВ, бр. 90
от 2009 г.) чл. 1 се отменя.
§ 3. В Постановление № 125 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 48 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 15, 62 и 77 от 2007 г.,
бр. 76 и 83 от 2008 г., бр. 3, 42, 84 и 90 от
2009 г., бр. 4, 22, 41, 84 и 101 от 2010 г., бр. 9,
15, 49, 50, 52, 59 и 72 от 2011 г. и бр. 14, 48, 84
и 103 от 2012 г.) в приложението към чл. 2,
ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 числото „155“ се заменя със „151“.
2. В т. 2 числото „2798“ се заменя с „2663“.
3. В т. 4 числото „46“ се заменя с „54“.
4. В т. 5 числото „134“ се заменя със „126“.
5. В т. 8 числото „91“ се заменя с „86“.
6. В т. 9 числото „141“ се заменя със „127“.
7. В т. 10 числото „299“ се заменя с „292“.
8. В т. 11 числото „189“ се заменя със „179“.
9. В т. 12 числото „598“ се заменя с „593“.
10. В т. 15 числото „2540“ се заменя с „2340“.
§ 4. В Устройствения правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното, приет с
Постановление № 223 на Министерския съвет
от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 90 от 2000 г.; изм. и
доп., бр. 107 от 2000 г., бр. 44 и 88 от 2001 г.,
бр. 39 от 2002 г., бр. 70 и 111 от 2003 г., бр. 78
от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г.,
бр. 71 и 76 от 2008 г., бр. 84 от 2010 г. и бр. 48
от 2012 г.), се правят следните изменения:
1. В чл. 11, ал. 2 числото „91“ се заменя
с „86“.
2. В приложението към чл. 11, ал. 2:
а) на ред „Обща численост на персонала
в административните звена на агенцията“
числото „91“ се заменя с „86“;
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б) на ред Главна дирекция „Контрол в
лозаро-винарския сектор“ числото „58“ се
заменя с „54“;
в) на ред Главна дирекция „Изпитвателни
лаборатории“ числото „16“ се заменя с „15“.
§ 5. На Министерството на инвестиционното проектиране се осигуряват 13 щатни
бройки от системата на Министерството на
земеделието и храните, а именно 8 щатни
бройки от Министерството на земеделието и
храните и 5 щатни бройки от Изпълнителната
агенция по лозата и виното, в съответствие
с § 7, ал. 1, т. 2, буква „л“ от Постановление
№ 161 на Министерския съвет от 2013 г. за
приемане на Устройствен правилник на Министерството на регионалното развитие и
Устройствен правилник на Министерството
на инвестиционното проектиране (ДВ, бр. 70
от 2013 г.).
§ 6. Трудовите и служебните правоотношения със служителите по § 4 се уреждат при
условията и по реда на чл. 328, ал. 1, т. 2 от
Кодекса на труда, съответно на чл. 106, ал. 1,
т. 2 от Закона за държавния служител.
§ 7. В едномесечен срок от влизането в
сила на постановлението министърът на земеделието и храните да внесе в Министерския
съвет проект на Постановление за изменение
на устройствените правилници на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра на земеделието и храните по
§ 3, с изключение на т. 5.
§ 8. В срок един месец след влизането в
сила на постановлението министърът на земеделието и храните утвърждава длъжностното
разписание на служителите в администрацията
на министерството.
§ 9. 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 земеделието и храните
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на Министерството на
земеделието и храните, наричано по-нататък
„министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на земеделието
и храните е юридическо лице на бюджетна
издръжка със седалище София и с адрес: бул.
„Христо Ботев“ № 55.
(2) Министерството е организирано в главна дирекция и в дирекции, които подпомагат
министъра на земеделието и храните при

С Т Р.

32

ДЪРЖАВЕН

осъществяване на правомощията му, осигуряват технически дейността му и извършват
дейности по административното обслужване
на физическите и юридическите лица.
Чл. 3. Дейността на министерството се
осъществява на основата на принципите: законност; откритост и достъпност; отговорност
и отчетност; ефективност; субординация и
координация; предвидимост; обективност и
безпристрастност.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Раздел I
Общи положения
Чл. 4. (1) Министърът на земеделието и
храните, наричан по-нататък „министърът“, е
централен едноличен орган на изпълнителната
власт, който ръководи, координира и контролира прилагането на държавната политика в
областта на земеделието, селските райони,
горите, рибното стопанство и аквакултурите
и провежда държавната политика за безопасност на храните в съответствие с действащото
законодателство.
(2) Министърът контролира цялостната
дейност на специализираните териториални
структури – областните дирекции „Земеде
лие“.
(3) Министърът ръководи и представлява
Министерството на земеделието и храните.
Чл. 5. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при
разработването на проекти на нормативни
актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от трима
заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя
техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово
отсъствие от страната или когато ползва
законоустановен отпуск, се изпълняват от
определен със заповед за всеки конкретен
случай заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра на земеделието
и храните
Чл. 6. В съответствие с Конституцията
на Република България и в изпълнение на
нормативните актове министърът:
1. провежда националната политика за
развитие на растениевъдството и животновъдството и на свързаните с тях дейности;
2. провежда държавната политика в областта на зърнопроизводството, търговията и
съхраняването на зърно и зърнопреработката,
производството, търговията и употребата на
фуражи;
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3. провежда държавната политика за развитие на поливното земеделие, преструктуриране на хидромелиоративния фонд и
насърчаване формирането на сдружения на
водоползвателите;
4. провежда държавната политика за безопасност на храните съобразно действащото
законодателство;
5. провежда държавната политика в област
та на горското и ловното стопанство;
6. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с опазването на земеделските и горските земи, както и с изработването,
поддържането, съхраняването и ползването
на кадастралната информация от картата на
възстановената собственост;
7. прилага политиката за финансиране от
държавния бюджет чрез специални фондове
и чрез фондовете на Европейския съюз (ЕС)
на проекти и програми в областта на земеделието и селските райони;
8. е ръководител на управляващия орган на
Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г.;
9. осъществява контрол върху дейността на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити, в това число взаимодейства, финансира и контролира дейността на Селскостопанската академия, както и на професионалните
учебни заведения в областта на земеделието
и свързаните с него дейности;
10. отговаря за прилагане достиженията
на правото на ЕС в областта на своите правомощия;
11. организира, координира и контролира
дейността по прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП), Политиката по
безопасност на храните и Общата политика
по рибарство (ОПР) на ЕС;
12. ръководи, организира и контролира
дейността по акредитиране на разплащателна
агенция за администриране на плащанията
от европейските земеделски фондове и Европейския фонд за рибарство;
13. организира, ръководи и контролира
дейността по създаването и прилагането на
Интегрирана система за администриране и
контрол (ИСАК);
14. организира и ръководи дейностите по
разработване, производство и разпространение
на статистическа информация в областта на
земеделието и на Системата за земеделска
счетоводна информация;
15. управлява и контролира процесите на
изпитване и установяване на техническата
изправност на земеделската техника;
16. ръководи разработването и координира
политиката за развитие на селскостопанския
пазар в Република България;
17. създава необходимата организация, осигурява финансирането и прави предложения
за предоставяне на концесии;
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18. координира и контролира дейностите по
управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството и на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
19. организира дейността по провеждането
и възлагането на процедурите по Закона за
обществените поръчки в рамките на своята
компетентност;
20. упражнява правата на държавата като
собственик на капитала в търговски дружества
с държавно участие в капитала и в държавните
предприятия в областта на земеделието, както
и осъществява правомощията като орган по
чл. 6 от Закона за обезщетяване на собствениците на одържавени имоти (ЗОСОИ);
21. ръководи дейността по извършването
на лицензионна, разрешителна и регистрационна дейност, както и последващ контрол в
предвидените от закона случаи;
22. ръководи, организира и контролира
дейността по защита на класифицираната
информация в министерството и утвърждава
вътрешни правила за работа с класифицирана
информация;
23. организира и ръководи дейността по
управление при кризи и дейностите по отбранително-мобилизационна подготовка (ОМП);
24. изпълнява и други функции, определени
със закон или с акт на Министерския съвет.
Чл. 7. (1) За постигане целите на аграрната
политика министърът разработва стратегия
за развитието на селското стопанство на
основата на съвременните научни методи и
информационна система, съдържаща данни за:
1. състоянието на аграрния сектор;
2. състоянието и тенденциите на развитие
на земеделието и безопасността на храните
на европейско и световно равнище;
3. влиянието и резултатите от държавната
политика в аграрния отрасъл и в икономиката
като цяло.
(2) Стратегията по ал. 1 се формулира
ежегодно в аграрния доклад на министъра и
се одобрява от Министерския съвет.
Чл. 8. (1) Министърът осигурява разработването и предлага на Министерския съвет
проекти на законови и подзаконови нормативни актове за осъществяване на държавната
политика в областите от своята компетентност.
(2) При упражняване на правомощията
си министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 9. (1) При формулиране и разработване на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
земеделието, както и при представянето на
тази политика пред обществото министърът
образува на свое пряко подчинение полити-
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чески кабинет, който включва началника на
кабинета, заместник-министрите, парламентарния секретар и директора на дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“.
(2) Политическият кабинет има съвещателни, контролни и информационно-аналитични
функции, обобщава оценките за състоянието
и перспективите за развитие на селското
стопанство, предлага програми за постигане
целите на селскостопанската политика и дава
насоки за разработване на прогнози и стратегии за успешното развитие на тази политика.
(3) Политическият кабинет:
1. периодично събира, обобщава и анализира информация, необходима за разработване
на политически решения;
2. обменя информация с политическите
кабинети на другите министри;
3. осъществява връзките на министъра и
на министерството с обществеността.
(4) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.
(5) В състава на политическия кабинет се
включват и съветници, експерти и технически
сътрудници, които се назначават по трудов
договор. Техните правоотношения се прекратяват по преценка на органа по назначаването
им или с прекратяване на пълномощията му.
Чл. 10. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в областта
на общата селскостопанска политика, при
разработване на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията му.
Чл. 11. Началникът на политическия кабинет:
1. организира работата на политическия
кабинет на министъра, участва в съвещанията,
ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата
си с политическите кабинети на останалите
членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството и за текущата
кореспонденция, която получава, преглежда
и насочва по компетентност, и съгласува с
главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя седмичната работна програма
на министъра по повод на негови посещения,
срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали
за срещите и международните участия на
министъра;
4. организира и контролира работата на
експертните и на техническите сътрудници
към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани;
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6. отговаря за изготвянето на годишния
доклад за дейността на министерството и
подчинените му административни структури,
в който се отчита постигането на поставените
стратегически цели и приоритети от програмата на Министерския съвет.
Чл. 12. Директорът на дирекция „Връзки
с обществеността и протокол“:
1. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на министерството;
2. възлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
3. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
4. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на редовна информация за дейността на министъра и на министерството в
публичното пространство;
5. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия
кабинет;
6. участва в организирането на посещенията
на министъра и на заместник-министрите в
чужбина и предоставя информация за отразяването им от медиите;
7. участва в подготовката на отговорите на
министъра за парламентарен контрол;
8. координира постъпването на информация
на страницата на министерството в интернет;
9. организира архив на медийните изяви на
членовете на политическия кабинет.
Чл. 13. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламен тарни те
групи, с постоянните и временните комисии
на Народното събрание и с политическите
партии и го представлява пред тях;
2. изпълнява основните си функции, като:
а) осигурява материалите от дейността на
Народното събрание и на неговите комисии;
б) предоставя необходимата информация
на народните представители и на парламентарните групи;
в) коорд и н и ра, у час т ва и кон т рол и ра
подготовката на отговорите на министъра за
парламентарния контрол;
г) проследява законопроектите от стадий
на работна група до внасянето им в Народното събрание, като информира министъра за
всички предложения за промени в текстовете
на законопроектите, отнасящи се до отрасъла,
и съдейства за разрешаване на възникнали
въпроси;
д) осъществява размяна на информация
между народните представители и министъра
за конкретни случаи в определени райони на
страната.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
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Раздел IV
Отношения на министъра с другите държавни
органи и със структурите на гражданското
общество
Чл. 14. При осъществяване на правомощията си министърът:
1. взаимодейства с другите министри и с
органите на изпълнителната власт за провеждане на единна държавна политика и отговаря
за дейността си пред Министерския съвет и
Народното събрание;
2. издава актове сам или съвместно с други
министри и внася за приемане от Министерския съвет документи и проекти на актове;
3. поддържа взаимоотношения с неправителствени организации, с представителите на
гражданското общество и със синдикатите;
4. разработва и внася за приемане от Министерския съвет проекти на международни
договори и участва в провеждането на преговори за сключването им;
5. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 15. (1) Министерството е структурирано в дирекции, инспекторат и финансови
контрольори.
(2) Общата численост на персонала и числеността на отделните административни звена
в министерството е посочена в приложението.
Чл. 16. Министърът утвърждава структурата
на административните звена и длъжностните разписания по предложение на главния
секретар.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 17. (1) Главният секретар осъществява
административното ръководство, осигурява
организационната връзка между политическия
кабинет и звената в администрацията, координира оперативната дейност на министерството
в изпълнение на законовите разпореждания на
министъра, работи под негово ръководство и
се отчита за своята дейност пред него.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на администрацията на министерството, като:
1. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните
звена в министерството;
2. създава условия за нормална и ефективна
работа в министерството и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
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3. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на министъра
по материали за заседания на Министерския
съвет;
4. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани системи в работата на администрацията;
5. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на министерството;
6. организира подготовката на проекта на
бюджет на администрацията;
7. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
8. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет и с главните
секретари на другите министерства и административни структури;
9. изпълнява и други задачи, определени
със заповед на министъра.
(3) Главният секретар отговаря за изготвянето на ежегодния доклад на министерството
за състоянието на администрацията.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 18. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на министъра и осигурява изпълнението
на контролните му функции върху дейността
на администрацията и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра без посредничеството на членовете
на политическия кабинет и главния секретар.
(2) Инспекторатът извършва цялостни и
тематични проверки на административните
структури в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, включително по сигнали или
при случаи с обществен отзвук. Проверките
се извършват въз основа на писмена заповед
на министъра.
(3) При осъщес т вя ва не на фу н к ц и и т е
инспекторите имат право да изискват документи, данни, становища, справки и др. от
проверяваните лица, които са необходими за
извършване на проверките. Служителите от
системата на министерството са длъжни да
оказват пълно съдействие при извършване
на проверките.
(4) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва проверки по осъществяване
на административната дейност в министерството и във второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра, като
може да извършва анализ на ефективността
на дейността на администрацията;
2. подпомага министъра, като извършва
проверки по постъпили сигнали за конфликт
на интереси или за корупционни действия
във връзка с прилагането на Програмата за
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развитие на селските райони (ПРСР) и Оперативната програма за развитие на сектор
„Рибарство“ (ОПРСР);
3. по заповед на министъра може да извършва и други контролни дейности по прилагането на ПРСР и ОПРСР;
4. осъществява контролни дейности по
декларациите, предвидени в чл. 12 от Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), подавани от
служителите в министерството, и контролира
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра по прилагането на
ЗПУКИ;
5. представя необходимата информация и
документи на Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
съгласно чл. 25, ал. 2, т. 5 ЗПУКИ;
6. извършва проверки по постъпили сигнали, съдържащи данни за корупционни действия
на служители в администрацията на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
7. контролира спазването на етичните
правила съгласно Кодекса за поведение на
служителите в държавната администрация и
Етичния кодекс за поведение на служителите
в министерството;
8. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в министерството
заявления и сигнали срещу действия или бездействия на служители от администрацията;
9. контролира спазването на предписанията,
дадени от компетентните органи при извършени проверки, одити, инспекции и ревизии,
като при извършване на контролната дейност в
инспектората се представят копия от докладите
на Сметната палата, Агенцията за държавна
финансова инспекция, дирекция „Вътрешен
одит“ към министерството, както и от други
органи, касаещи дейността на административните структури в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
10. анализира причините и условията за
констатираните нарушения и предлага мерки
за отстраняването им;
11. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, както и на вътрешни
актове, уреждащи дейността на министерството и на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
12. може да предлага на министъра образуване на дисциплинарни производства при
констатирани нарушения на трудовите или
служебните задължения, предвидени в Кодек
са на труда, Закона за държавния служител
и Кодекса за поведение на служителите в
държавната администрация;
13. изготвя годишен доклад до министъра
за резултатите от дейността си;
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14. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
министъра.
(5) Организацията на дейността на инспектората се определя в утвърден от министъра
вътрешен правилник.
Раздел IV
Финансови контрольори
Чл. 19. (1) Финансовите контрольори осъществяват предварителен контрол за законосъобразност на всички документи и действия,
свързани с финансовата дейност; осъществяват
проверки и преди вземането на решения за
поемане на задължения и извършване на разход със средства, получени от републиканския
бюджет. При осъществяването на предварителния контрол финансовите контрольори
изразяват мнение за законосъобразност преди
поемане на задължения или за извършване
на разходи.
(2) Финансовите контрольори са на пряко
подчинение на министъра.
Раздел V
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 20. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
вътрешния одит по Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дирекцията по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури,
програми, дейности и процеси в министерството, вк лючително на разпоредителите
със средства на ЕС и на разпоредителите с
бюджетни кредити от по-ниска степен към
министъра, в съответствие с чл. 13 от Закона
за вътрешния одит в публичния сектор.
(3) Директорът на дирекцията по ал. 1
докладва пряко на министъра.
(4) Дирекцията по ал. 1 осъществява следните дейности:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор, стандартите за вътрешен
одит в публичния сектор, Етичния кодекс на
вътрешните одитори, статута на звеното 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 се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за даване на увереност, който
съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на
ангажимента, одитния подход и техники, вид
и обем на проверките;
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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 законовите и подзаконовите
нормативни актове, вътрешните актове и
договорите; надеждността и всеобхватността
на финансовата и оперативната информация;
създадената организация по опазване на активите и информацията, както и ефективността,
ефикасността и икономичността на дейности
те; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети, мнения и други с цел
да се подобрят процесите на управление на
риска и контролът, без да поема управленска
отговорност за това;
8. докладва и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит в
съответствие с чл. 40 от Закона за вътрешния
одит в публичния сектор;
11. предлага на министъра план за повишаване квалификацията на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики;
12. разработва и прилага програма за осигуряване на качеството на одитната дейност,
която включва вътрешни и външни оценки;
13. осъществява наблюдение и координация
на дейността на звената за вътрешен одит при
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра на земеделието и
храните.
Раздел VI
Дирекция „Сигурност“
Чл. 21. (1) Дирекция „Сигурност“ е на пряко подчинение на министъра и осъществява
следните функции:
1. подпомага министъра по осигуряване
на готовността за работа в условия на кризи
от военен и невоенен характер и защита на
класифицираната информация;
2. разработва плана за привеждане от мирно
във военно положение и организира изпълнението на мероприятията по подготовката
за работа във военно време;
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3. разработва плана на министерството за
действия при бедствия;
4. разработва плана на министерството за
управление при кризи вследствие на терористична дейност;
5. организира разработването на военновременния план и осъществява неговото
поддържане и коригиране в съответствие с
утвърдена методология за военновременно
планиране;
6. организира и осигурява поддържането
на пунктове за управление в техническа готовност за използване;
7. контролира изпълнението на задачите
по подготовката за работа във военно време;
8. организира денонощно дежурство за
поддържане на готовност за оповестяване
на министерството и подведомствените му
структури при привеждане на страната от
мирно във военно положение;
9. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с
другите министерства и ведомства в процеса
на отбранителното планиране по отношение
на поддържането, използването и осигуряването на необходимите граждански ресурси за
отбраната на страната и управлението при
бедствия;
10. организира и осигурява взаимодействието с другите министерства и ведомства
по отношение на ранното предупреждение и
оповестяване при бедствия;
11. планира, разпределя и отчита бюджетните средства по изграждането и експлоатацията
на комуникационно-информационна система
за управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка;
12. осигурява организационно и финансово
дейностите на министерството по участието
на Република България в НАТО;
13. участва в разработването на проекти
на нормативни актове за работа в условия
на бедствия;
14. организира спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ);
15. осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация,
движението, съхраняването и опазването от
нерегламентиран достъп на материалите и
док у мен т и те, съд ържащи к ласифици рана
информация;
16. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
17. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
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18. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
19. организира и провежда обучението на
служителите в министерството в областта на
защитата на класифицираната информация,
отбранително-мобилизационната подготовка
и защитата при бедствия;
20. периодично и при поискване дава отчет
пред министъра и пред председателя на ДКСИ
за изпълнението на дейностите по защита на
класифицираната информация;
21. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и
съхранява класифицираната и чуждестранната
класифицирана информация в съответствие с
изискванията на ЗЗКИ, другите нормативни
актове и международни договори в тази област;
22. от говаря за п рави лното от чи тане,
приемане, използване, раздаване, събиране,
съхраняване и опазване на материалите, съдържащи класифицирана информация;
23. периодично извършва проверк и за
наличността и начина на съхраняване на
материа ли те, съдържащи к ласифици рана
информация;
24. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурата и опазването
от нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
25. осигурява взаимодействие с органите
по сигурността на информацията;
26. извършва дейност по проектиране,
разработване, внедряване и експлоатация на
автоматизираната система за управление;
27. разработва план за охрана на министерството чрез физически и технически средства
и следи за изпълнението му;
28. организира, осигурява и контролира
вътрешния ред, охранителния и пропускателния режим по отношение на служителите,
имащи достъп, или външни лица, получили
достъп до сградата на министерството, пожарната безопасност, както и поддържането
на системите за видеонаблюдение.
(2) Дирекцията се ръководи от служителя
по сигурността на информацията.
Раздел VII
Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“
Чл. 22. Дирекция „Наблюдение, координация и контрол на Разплащателната агенция“
е специализирано звено на пряко подчинение
на министъра, ръководи се от директор и
осъществява следните функции:
1. подготвя процесите на акредитация и
сертификация на Разплащателната агенция;
упражнява контрол и мониторинг на Разплащателната агенция за изпълнение на критериите
за акредитация;
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2. подпомага дейността на министъра по
наблюдение и контрол за съответствие на
дейност та на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация;
3. наблюдава изпълнението на ангажиментите на организациите, избрани да осъществяват акредитационните и сертификационните
одити на Разплащателната агенция;
4. подпомага дейност та на минист ъра
по контрол и мониторинг за адекватност и
ефективност на системите за управление и
контрол на средствата по Европейския фонд
за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР);
5. контролира, проверява и наблюдава
дейност та на Разплащателната агенция в
съответствие с приетите международни одиторски стандарти и вземайки предвид всички
приложими насоки, утвърдени от Европейската
комисия;
6. предлага действия за отстраняване на
съществуващи слабости, закононарушения
и отклонения от установените критерии за
акредитация;
7. проверява Разплащателната агенция с цел
проследяване изпълнението на препоръките,
направени от външни и вътрешни организации;
8. координира дейността на структурните
звена на министерството по отношение на
дейността на Разплащателната агенция;
9. контролира, проверява и наблюдава
функционирането на елементите на ИСАК;
10. осъществява координация между министъра в качеството му на компетентен орган
за акредитация на Разплащателната агенция,
Разплащателната агенция, Сертифициращия
орган и Европейската комисия;
11. подпомага министъра в качеството
му на компетентен орган за акредитация на
Разплащателната агенция при изготвянето
и изпращането на всеки 3 години на доклад
до Европейската комисия за съответствието
на дейността на Разплащателната агенция с
критериите за акредитация в съответствие с
чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕО) № 885/2006 на
Комисията от 21 юни 2006 г. относно реда
и начина на прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1290/2005 на Съвета по отношение на акредитирането на агенциите платци и други
стопански субекти, както и по отношение на
клиринга на счетоводните сметки на ЕФГЗ
и ЕЗФРСР (OB, L 171, 23.06.2006 г.);
12. предоставя ежегодно на Европейската
комисия докладите на Сертифициращия орган,
както и информация съгласно изискванията
на Регламент (ЕО) № 885/2006 на Комисията;
13. разглежда жалби, постъпили по реда
на чл. 29, ал. 3 от Закона за подпомагане на
земеделските производители и на чл. 2, ал. 3
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от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз.
Раздел VIII
Обща администрация
Чл. 23. Общата администрация е организирана във:
1. дирекция „Човешки ресурси“;
2. дирек ци я „Правно-нормативни дейности“;
3. дирекция „Финансово-стопански дейности“;
4. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
5. дирекция „Административно обслужване
и електронно управление“;
6. дирекция „Обществени поръчки“.
Чл. 24. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. разработва и осъществява съвременна
политика и стратегия по управлението на
човешките ресурси в системата на министерството, основаваща се на: прозрачна система
за наемане и подбор; система за въвеждане
на новопостъпили служители; система за
оценка на трудовото изпълнение и развитие
на кариерата; програми за обучение и професионална квалификация и проектиране на
работните места;
2. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията на
министерството и методически подпомага
дейността на звената по управление на човешките ресурси в системата на министерството;
3. участва в изграждането на оптимална
организационна структура на министерството, осигуряваща най-ефикасна организация
на дейностите по разработване на политики
и стратегии, координация и контрол на изпълнението им от агенциите към министъра;
4. организира и участва в разработването,
актуализирането и утвърждаването на длъжностните характеристики и в процеса на атестиране на служителите от администрацията
на министерството;
5. разработва длъжностното и поименното
разписание на длъжностите и работните заплати на служителите в администрацията на
министерството и подготвя съответните документи по назначаването, преназначаването
и освобождаването на служителите съгласно
действащото законодателство, образува, води
и съхранява служебните и трудовите досиета
на служителите;
6. поддържа кадрова информационна система и картотека с личните и кадровите дела
на служителите в министерството, а и при
необходимост изисква информация от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра във връзка с информация по
отношение на служебните и трудовите правоотношения в техните администрации;
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7. издава и заверява служебни и трудови
книжки и удостоверения за служебен и трудов
стаж на служителите в министерството, както
и съгласува удостоверения за доходи, необходими пред различни кредитни институции;
8. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служители, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството
е било признато за незаконно;
9. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за работна заплата, включително за
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
10. прилага системата за заплащане и придобивки на служителите в администрацията;
11. организира провеждането на конкурси за
държавни служители и набирането и подбора
на служителите по трудово правоотношение;
12. изготвя проекти на граждански договори за нетрудови възнаграждения във връзка
с подпомагане дейност та на съответните
дирекции след получено от тях одобрение по
реда на вътрешните правила за организация
на административното обслужване и води
регистър на сключените договори;
13. координира организацията и обобщава
информация относно проведените обучения
на държавни служители в министерството.
Чл. 25. Дирекция „Правно-нормативни
дейности“:
1. осигурява в правно-нормативно отношение дейността на министерството, като
оказва правна помощ на министъра и на
административните звена в структурата;
2. осъществява процесуалното представителство по дела, по които страна е министърът
или министерството, както и представителство
пред Комисията по защита на конкуренцията
и пред други административно решаващи
органи;
3. участва в разработването на проекти
на нормативни актове от компетентността
на министъра или свързани с дейността на
министерството;
4. изготвя и/или съгласува всички становища по проекти на нормативни актове,
постъпили за съгласуване от министерства,
от други структури на изпълнителната власт
и от Народното събрание;
5. изготвя и/или съгласува всички подготвени от други административни звена
на министерството или от второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на министерството;
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6. отговаря за окончателното оформяне
на проектите по т. 5 преди внасянето им за
разглеждане от Министерския съвет;
7. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
8. съгласува изготвените от компетентните
дирекции становища по проекти на международни договори;
9. съгласува и дава становища по законосъобразност на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
10. съгласува по законосъобразност или
дава становища по законосъобразността на
граждански договори, които се сключват от
министъра, както и по процедурите по Закона
за обществените поръчки;
11. изразява становища при налагане на
принудителни административни мерки;
12. изразява становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
държавната собственост, Закона за държавния служител, Кодекса на труда, Закона за
достъп до обществена информация и други,
провеждани в министерството;
13. изразява становища във връзка с решаването на правни проблеми, свързани с
лицензионна или регистрационна дейност
от отрасловата компетентност на министерството;
14. анализира и обобщава състоянието на
заведените от и срещу министерството дела;
15. изразява становища относно правните
основания за изпълнението на влезли в сила
съдебни решения и съгласува за законосъобразност издадените във връзка с това заповеди;
16. изготвя становища във връзка с участието на министъра в заседанията на колегиума
на министерството и на Министерския съвет;
17. ръководи методически дейността на
юрисконсултите и служителите със задължения в областта на нормотворчеството, процесуалното представителство и изготвянето
на правни становища и индивидуални административни актове в другите административни звена в министерството, както и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра.
Чл. 26. Дирекция „Финансово-стопански
дейности“:
1. организира процеса по разработване
и съставяне на средносрочната бюджетна
прогноза и проектобюджета на системата на
министерството;
2. разпределя и представя за утвърждаване
от министъра бюджета на министерството и
бюджетите на второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
3. съвместно с компетентните административни звена от министерството изготвя
разчетите и поименното разпределение на
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капиталовите разходи, включително за второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра, и организира утвърждаването
им по нормативно предвидения ред;
4. организира процеса по прилагането на
системата на делегираните бюджети чрез
разработването на формула за разпределение
на средствата, получени по единни разходни
стандарти, между професионалните гимназии
и училища, финансирани от министерството,
осъществява мониторинг на изпълнението
на делегираните бюджети в съответствие с
действащата нормативна база;
5. предлага извършването на корекции и
отразява утвърдените корекции по бюджета на
министерството и по бюджетите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
6. участва във формирането на бюджетните приоритети и насоки на министерството,
изготвя анализи за финансовото състояние
на системата на министерството;
7. заявява пред Министерството на финансите, разпределя в Системата за електронни
бюджетни разплащания лимита за разходите
между разпоредителите с бюджетни кредити
в системата на министерството и одобрява
плащанията в СЕБРА на неоторизираните
разпоредители;
8. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета
и извънбюджетните сметки и фондове на
администрацията на министерството, както
и консолидираните за системата на министерството;
9. обобщава отчетите за изпълнение на
програмния и ориентиран към резултати
бюджет на структурите от системата на министерството;
10. изготвя анализи, свързани с изпълнението на приходите и разходите по бюджета на
министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра,
и участва при подготовката на становища
до ръководството по финансови въпроси и
по предложенията, свързани с приходната и
разходната част на бюджета;
11. следи за изпълнението на утвърдените капиталови разходи и изготвя отчети и
анализи;
12. анализира разходването на средствата
за персонал в администрацията на министерството и предоставя информация на ръководството;
13. съдейства при определяне размера на
такси и цени за услуги, предоставяни от министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
14. дава становища и отговаря текущо на
писма и запитвания, свързани с бюджетния
процес;
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15. съгласува финансовите обосновки към
проекти на нормативни актове и оказва помощ
при разработването им;
16. организира и осъществява счетоводната
дейност на министерството в съответствие
със Закона за счетоводството и действащата
нормативна уредба в бюджетната сфера;
17. изготвя периодичните оборотни ведомости и баланси на администрацията на
министерството, както и консолидираните
за системата на министерството;
18. съставя годишния финансов отчет на
администрацията на министерството, както
и консолидирания за системата на министерството;
19. участва в подготовката и извършването
на годишните инвентаризации на администрацията на министерството и изготвя доклад
до министъра за състоянието на активите и
пасивите;
20. осигурява съхраняването и ползването
на счетоводния архив на администрацията на
министерството;
21. изготвя указания до второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра по въпроси, свързани с бюджетния
процес;
22. осъществява взаимодействието с останалите дирекции в министерството по повод
на изпълняваните от дирекцията функции;
23. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на администрацията
на министерството с транспорт; регистрация
на моторни превозни средства, застраховане, поддръжка и ремонт, годишни прегледи;
отговаря за снабдяването, съхраняването,
стопанисването и използването на стоково-материалните ценности; организира и осигурява
почистването и отговаря за санитарно-хигиенните условия в административните сгради
на министерството и прилежащите им терени и организира извършването на текущата
поддръжка на административната сграда на
министерството, инвентара и техниката;
24. подпомага министъра при осъществяване на концесионната политика и дейността
по предоставяне на концесии и обекти, предоставени за управление на министерството
или на второстепенните разпоредители с
бюджетните кредити към министъра;
25. организира провеждането на процедурите за предоставяне на концесии на обекти,
предоставени за управление на министерството или на второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
26. подготвя становища по предоставените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за концесиите;
27. организира и осъществява контрол по
изпълнението на концесионните договори
и задълженията на концесионера по концесионния договор на обекти, предоставени
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за управление на министерството или на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
28. подготвя и изпраща до Националния
концесионен регистър данните за сключените
концесионни договори и документацията за
архивното досие на концесията;
29. отговаря за спазването на нормативните актове при експлоатацията и осигурява
поддръжката на собствеността на министерството и на недвижимите имоти – държавна
собственост, предоставени на министерството
за управление;
30. поддържа регистър на недвижимите
имоти – държавна собственост, предоставени
за управление на министерството;
31. предлага предприемане на разпоредителни действия по отношение на недвижимите имоти и движимите вещи – държавна
собственост, предоставени за управление на
министерството, с цел постигане на максимална ефективност;
32. изготвя становища за разпоредителни
действия по отношение на недвижимите имоти
и движимите вещи – държавна собственост,
предоставени на професионалните гимназии
и училища – второстепенни разпоредители с
бюджетни кредити към министъра;
33. осигурява разпределението на помещенията в сградата на министерството за
ползване от служителите на съответното административно звено по изработена и одобрена
от главния секретар план-схема;
34. участва в разработването и поддържането на правилата за пропускателния режим
и на плана за охраната на министерството.
Чл. 27. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като
планира и координира осъществяването є;
2. отговаря за предоставяне на информацията в съответствие с конституционните права
на гражданите след вземане на решение от
компетентните и упълномощените лица по
Закона за достъп до обществена информация;
3. информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
4. организира публичните изяви на служителите на министерството и на административните структури към него;
5. отговаря за координацията на взаимоотношенията с браншовите организации,
функциониращи в областта на земеделието
и горите;
6. осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към министерството с
обществеността;
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7. организира проучването и анализирането
на общественото мнение преди, по време и
след провеждането на определена политика
на министерството и анализира публикациите в средствата за масово осведомяване за
дейността на министерството;
8. работи в координация със звената за
връзки с обществеността на Министерския
съвет и на другите министерства и ведомства;
9. съгласува подготвените от парламентарния секретар отговори на министъра на
въпроси и питания по време на парламентарния контрол в Народното събрание;
10. отговаря за дизайна, поддържането и
ежедневното актуализиране на българската
и английската версия на официалния интернет сайт на министерството, като публикува
информация;
11. изготвя и координира програмата на
министъра и на ръководството на министерството;
12. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
по повод уреждане на протоколни и делови
срещи с ръководството на министерството;
13. изготвя и координира програмите за
посещение в страната на официални гости
на министъра и на ръководството на министерството;
14. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и съдейства при осигуряването на преводи от и на български език;
15. подготвя необходимите документи и
организира протоколно задграничните командировки на служителите на министерството,
на ръководителите на второстепенните разпоредители в системата на министерството и на
едноличните търговски дружества с държавно
участие, в които правата на държавата като
собственик на капитала се упражняват от
министъра;
16. осигурява протоколната логистика при:
а) национални празници и мероприятия с
церемониален характер на други организации
с участието на министъра и ръководството
на министерството;
б) посещения на чужди делегации в страната на ниво министър и заместник-министър;
в) пътувания в страната и чужбина на министъра и ръководството на министерството;
г) работни и официални срещи на министъра
и ръководството на министерството;
17. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното осигуряване
на официални и работни срещи, семинари и
дискусии с участието на министъра и ръководството на министерството;
18. отговаря за прилагането на протоколните стандарти на Република България в
министерството.
Чл. 28. Дирекция „Административно обслужване и електронно управление“:
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1. организира и осъществява дейностите
по регистрирането и движението на документалния фонд на министерството посредством
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
2. класира в дела, систематизира и съхранява съгласно Номенклатурата на делата със
срокове за съхраняването им всички документи, създадени от дейността на министерството;
3. организира и осъществява дейностите
по използването на документите, съхранявани
в деловодството и в учрежденския архив на
министерството;
4. предоставя справки за състоянието и
движението на документите, регистрирани в
Автоматизираната система за управление на
документооборота;
5. осигурява техническото обслужване на
администрацията на министерството, като
предоставя ку риерски услуги и извършва
размножаване на документи за нуждите на
администрацията;
6. организира дейностите по предоставяне
на информация и административни услуги на
физически и юридически лица;
7. координира техническата дейност по
подготовката и съгласуването на проекти
на актове на министерството и организира
внасянето им за разглеждане на заседания на
Министерския съвет;
8. осигурява необходимата информация
на членовете на политическия кабинет и на
главния секретар на министерството относно
провеждането на заседанията на Министерския съвет;
9. организира информирането на политическия кабинет и служителите на министерството относно актове на Министерския съвет,
които засягат или са свързани с дейността на
министерството;
10. организира дейността по съгласуване,
одобряване и изпращане за обнародване в
„Държавен вестник“ на нормативни актове,
които се издават от министъра;
11. изготвя и провежда секторна стратегия
за електронното управление в министерството
и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра в съответствие
с Общата стратегия за електронно управление
в Република България 2011 – 2015 г.;
12. разработва програми за реализация на
стратегията, включително ресурсното осигуряване на мерките по нея;
13. координира дейностите по прилагането
на Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането
му в министерството и във второстепенните
разпоредители;
14. отговаря за изменението на нормативни
актове, регламентиращи предоставянето на
административни услуги, с цел съобразяването
им със Закона за електронното управление;
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15. отговаря за изпълнението на решенията на Съвета по електронно управление в
обхвата на структурите на министерството и
второстепенните разпоредители;
16. отговаря за реинженеринга на процесите
по предоставяне на административни услуги
с цел преминаване към предоставянето им и
по електронен път;
17. отговаря за реализирането на електронни
административни услуги в съответствие със
Закона за електронното управление и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
18. отговаря за общосистемната интеграция на електронния документооборот и
електронната идентификация в структурата
на министерството в съответствие със Закона
за електронното управление и подзаконовите
нормативни актове по прилагането му;
19. отговаря за въвеждането и внедряването
на системи в структурата на министерството,
свързани с електронното правителство, и за
въвеждането на правила и технологии за информационна сигурност и оперативна съвместимост на документите и данните, обменяни
между администрациите в съответствие с
действащата нормативна уредба;
20. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството с цел унификация
на данни и е-услуги;
21. отговаря за интеграцията на ИКТ системите на министерството към централните
системи на електронното правителство в
съответствие с изискванията на наредбите за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
22. осигурява съвместно с органите по
сигурността на информацията защитата на
класифицирана информация в електронен вид;
23. у час т ва и съгласу ва дейнос т и т е в
министерството и във второстепенните разпоредители по доставка на хардуер, софтуер
и системни решения в съответствие с изискванията за оперативна съвместимост и
информационна сигурност;
24. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството;
25. организира и осигурява техническата
поддръжка на информационно-комуникационната инфраструктура на министерството,
системния софтуер и хардуера;
26. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронен документооборот и организира издаването, използването, подновяването и прекратяването на
удостоверения за електронен подпис;
27. поддържа служебните регистри на потребителите за достъп до компютърната мрежа на
министерството и на компютърната техника;
28. поддържа и актуализира вътрешната
информационна система – интранет;
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29. проучва, съгласува и контролира закупуването на нов хардуер, както и внедряването
на регистри, база данни и нови съвременни
технологии с цел повишаване на сигурността
и ефективността на съществуващите информационни и комуникационни системи, както
и въвеждането на нови софтуерни решения в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
в съответствие с изискванията на Закона за
електронното управление.
Чл. 29. Дирекция „Обществени поръчки“:
1. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществените поръчки;
2. разработва документациите по процедурите за възлагане на обществени поръчки;
3. води регистър за сключените договори
по реда на Закона за обществените поръчки;
4. подготвя становища по представените
проекти на актове във връзка с прилагането
на Закона за обществените поръчки;
5. организира подготвянето и изпращането
на информацията, предвидена за вписване
в Регистъра на обществените поръчки към
Агенцията по обществени поръчки;
6. отговаря за разработването, изменението
и допълнението на вътрешните правила за
провеждане на обществени поръчки;
7. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
Раздел IX
Специализирана администрация
Чл. 30. Специализираната администрация
е организирана във:
1. Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“ с три териториални звена – регионални центрове „Поддържане на бази данни на
Системата за идентификация на земеделските
парцели“ (СИЗП) със статут на дирекции, със
седалище София, Враца и Разград;
2. дирек ци я „Поземлени отношени я и
комасация“;
3. дирекция „Търговски дружества и държавно участие“;
4. дирекция „Директни плащания и пазарна
подкрепа“;
5. дирекция „Стратегии, анализи, планиране и пазари“;
6. дирекция „Наука, образование и иновации“;
7. дирекция „Държавни помощи и регулации“;
8. дирекция „Европейска координация и
международни отношения“;
9. дирекция „Развитие на селските райони“;
10. дирекция „Здравеопазване на животните
и безопасност на храните“;
11. дирекция „Растениевъдство“;
12. дирекция „Животновъдство“;
13. дирекция „Хидромелиорации“.
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Чл. 31. (1) Главна дирекция „Земеделие и
регионална политика“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на земеделието, както и прилагането на ОСП на ЕС;
2. координира и подпомага контрола на министъра по отношение на цялостната дейност
на специализираните териториални структури
в системата на министерството;
3. участва в разработването на ежегодния
аграрен доклад;
4. създава и поддържа в актуално състояние
Системата за идентификация на земеделските
парцели (СИЗП) и специализираните бази
данни и регистри, свързани с нея, по начин,
осигуряващ безпроблемното функциониране
и развитие на ИСАК;
5. организира, координира и контролира
дейностите по актуализация на цифровата
ортофотокарта (ЦОФК) и създаването и поддържането в актуално състояние на физическите блокове по начин, съобразен с целите
на различните схеми и мерки по ОСП на ЕС,
изискващи регистрация на площи;
6. организира, координира и контролира
дейностите на регионалните центрове „Поддържане на бази данни на СИЗП“;
7. поддържа информационна система за
регистъра на земеделските производители на
централно ниво, координира и контролира
поддържането є на областно ниво, предоставя
информация от нея и подготвя методически
указания по прилагане на Наредба № 3 от
1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители (обн.,
ДВ, бр. 10 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 106 от
2000 г., бр. 99 от 2001 г., бр. 39 от 2002 г., бр. 1
от 2003 г., бр. 20 от 2005 г., бр. 3 от 2007 г.;
Решение № 2312 на Върховния административен съд от 2007 г. – бр. 23 от 2007 г.; Решение
№ 5821 на Върховния административен съд от
2007 г. – бр. 48 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 2
от 2008 г., бр. 3, 79 и 89 от 2011 г. и бр. 23
от 2012 г.);
8. организира, координира и контролира
дейностите, свързани с Интегрираната информационна система за управление и ползване
на земеделските земи по чл. 10, ал. 1 ЗПЗП;
9. координира дейността по изпълнението
на ЗОСИ;
10. участва в разработването на нормативни
актове, регламентиращи обществените отношения в областта на земеделието;
11. в качеството си на орган за статистиката разработва, произвежда и разпространява
статистическа информация в областта на
земеделието;
12. провежда периодични и еднократни
с тат ис т и ческ и изслед ва н и я, вк л ючен и в
Националната статистическа програма на
Република България;

С Т Р.

44

ДЪРЖАВЕН

13. подготвя и провежда изчерпателни и
извадкови изследвания на структурата на
земеделските стопанства и на земеделските
производствени методи съгласно Регламент
(ЕО) 1166/2008 на Европейския парламент и на
Съвета относно изследванията на структурата
на земеделските стопанства и изследването на
земеделските производствени методи;
14. организира и провежда обучения на
експертите от областните дирекции „Земеделие“ за изпълнение на статистическите
изследвания;
15. подготвя и изпраща в системата е-Damis
на Евростат данни от проведените годишни
и месечни изследвания, прогнозни данни и
национални методологични доклади в съответствие с изискванията на действащото
европейско законодателство;
16. поддържа и актуализира информационна
система за въвеждане, контрол, валидиране и
анализ на статистическа информация;
17. разработва и поддържа статистически
регистър на земеделските стопанства;
18. изчислява стандартните производствени
обеми на земеделски култури и категории селскостопански животни и определя типологията
на земеделските стопанства по изискванията
на Регламент (ЕО) № 1242/2008 на Комисията
от 8 декември 2008 г. относно установяване
типологията на Общността за земеделските
стопанства;
19. изготвя статистически балансови таблици на определени земеделски продукти по
методика на Евростат;
20. координира и оказва методическа помощ
при събирането на данни за статистически цели
от административните структури и службите
на министерството;
21. подготвя статистическа информация
по различни теми, с която подпомага министерството при изпълнение на националната
политика в областта на земеделието и Общата
селскостопанска политика на Европейския
съюз;
22. осъществява взаимодействие и обмен
на статистическа информация с Националния
статистически институт и с други национални
и международни организации;
23. осигурява функционирането на системата за земеделска счетоводна информация
съгласно Регламент (ЕО) № 1217/2009 на Съвета относно създаване на система за събиране на счетоводна информация за доходите
и икономическата дейност на земеделските
стопанства в Европейската общност чрез поддържане на извадка от стопанства, събиране,
контролиране и обработване на информацията
от системата;
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24. в качеството си на орган за връзка с
Европейската комисия на системата за земеделска счетоводна информация осигурява
и изпраща необходимите данни в системата
RICA на ЕК в изисквания формат;
25. координира и подпомага дейността на
Националния комитет за системата за земеделска счетоводна информация.
(2) Регионалните центрове „Поддържане
на бази данни на СИЗП“:
1. дешифрират обновената ЦОФК, анализират необходимостта от актуализация и корек
ция в съществуващите физически блокове и
извършват тези промени чрез дигитализация;
2. отразяват констатациите от теренни
проверки на физически блокове – промени в
граници, формиране на нови или обединяване на съществуващи, изключване на трайно
неподходящи за подпомагане площи, промяна
в начина на трайно ползване и други характеристики на физически блокове;
3. контролират коректността на протоколите от теренни проверки, извършени от
общинските служби по земеделие;
4. контролират провеждането на теренни
проверки и обучават служителите от общинските служби за провеждането им;
5. извършват анализ и обработка на дигитални модели на релефа за прилагане на
програмите за необлагодетелствани райони
и добри земеделски практики, Агроекология,
НАТУРА 2000;
6. обучават служители от общинските служби по земеделие и от областните дирекции
„Земеделие“ за работа със СИЗП;
7. оказват методическа помощ на общинските служби по земеделие и на областните
дирекции „Земеделие“ във връзка с планирането и извършването на дейностите, свързани
със СИЗП;
8. извършва интерпретиране на информацията от ортофотоизображения за други
нужди на земеделието;
9. предоставят данни и изготвят анализи
при извършване на одитни мисии от Европейската комисия, свързани с плащането на
площ, и участват в такива мисии.
Чл. 32. Дирекция „Поземлени отношения
и комасация“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика в областта на поземлените отношения и комасацията;
2. координира дейността по изпълнението
на Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи (ЗСПЗЗ), Закона за възстановяване на собствеността върху горите и
земите от горския фонд (ЗВСГЗГФ) и Закона
за опазване на земеделските земи (ЗОЗЗ) и
подзаконовите нормативни актове по прилагането им;
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3. поддържа актуална база данни на картата на възстановената собственост (КВС) и
регистрите към нея в цифров вид на централно
ниво и дава методически указания;
4. организира и контролира ползването на
земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ);
5. подготвя предложения до министъра по
искания за обезщетения и оземляване със земи
от ДПФ и от Държавния горски фонд (ДГФ);
6. оказва методическо ръководство при
изработване на плановете за уедряване;
7. разглежда предложения за промяна на
предназначението на земеделските земи и
подготвя проекти на решения по тях, координира и контролира дейността на комисиите
по чл. 17, ал. 1, т. 1 ЗОЗЗ;
8. подготвя методически указания и инструкции, свързани с поземлените отношения
и комасацията;
9. участва в разработването на нормативни
актове, регламентиращи поземлената собственост и поземлените отношения;
10. координира и контролира предаването
на данните и материалите, получени в изпълнение на ЗСПЗЗ и ЗВСГЗГФ, на Агенцията
по геодезия, картография и кадастър по реда
на § 6, ал. 2 от преходните и заключителните
разпоредби на Закона за кадастъра и имотния
регистър;
11. координира поддържането и контролира актуализацията на регистъра на трайно
изоставените земеделски земи, обобщава и
анализира данните от него;
12. изготвя годишен баланс на земеделските
земи и горите;
13. координира поддържането на регистър
на земите от ДПФ и ДГФ;
14. контролира създаването и поддържането
на регистър по дейностите, свързани с промяна
на предназначението на земеделските земи;
15. създава и поддържа специализирани
карти за земеделските земи;
16. предоставя цифрова информация и
услуги от КВС за територията на страната;
17. разглежда искания за финансиране на
разработки и прилагане на проекти и технологии за възстановяване и подобряване на
продуктивните качества на земеделските земи
и рекултивация на нарушени терени;
18. изготвя становища и отговори на сигнали, предложения и жалби на физически
и юридически лица по въпроси, свързани с
поземлената собственост, поземлените отношения и комасацията.
Чл. 33. Дирекция „Търговски дружества и
държавно участие“:
1. подпомага министъра при упражняване правата на държавата върху дялове или
акции на търговски дружества, както и при
упражняване на правата му като орган на
управление на държавните предприятия;
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2. анализира финансово-икономическото състояние на търговските дружества, в
които министърът представлява държавата
в общото събрание или упражнява правата
на едноличния собственик на капитала, и
прави предложения до министъра във връзка
с тяхното преструктуриране, приватизация,
ликвидация или несъстоятелност;
3. следи за изпълнението на възложените
задачи от страна на органите на управление
и контрол на държавните предприятия и
едноличните търговски дружества, в които
министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала, като извършва
проверки за изпълнението на поставените
задачи; за резултатите от проверките информира министъра;
4. организира работата по получаването,
съхраняването и ползването на годишните
счетоводни отчети на държавните предприятия
и търговските дружества, в които министърът
представлява държавата в общото събрание
или упражнява правата на едноличния собственик на капитала;
5. изготвя предложени я до минист ъра
във връзка с искания за съвместна дейност,
ползване на банкови кредити и извършване
на разпоредителни дейности от търговските
дружества с държавно участие;
6. координира и контролира планирането на
възлаганите обществени поръчки на държавните предприятия и търговските дружества;
7. осъществява контакти и координация с
Агенцията за държавна финансова инспекция
във връзка с постъпващите в дирекцията
доклади за извършени финансови инспекции
и изготвя предложения за санкциониране
на органите на управление на едноличните
търговски дружества, в които министърът
упражнява правата на едноличния собственик
на капитала, и в търговските дружества с
мажоритарно държавно участие в капитала;
8. подпомага министъра във връзка с осъществяването на всички негови правомощия
съгласно Правилника за реда за упражняване
правата на държавата в търговските дружества
с държавно участие в капитала, приет с Пос
тановление № 112 на Министерския съвет от
2003 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2003 г.; изм. и доп.,
бр. 59 от 2003 г.; Решение № 8260 на Върховния
административен съд от 2005 г. – бр. 79 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 54 от 2006 г., бр. 15 от
2007 г., бр. 103 от 2008 г., бр. 39 и 93 от 2009 г.,
бр. 22, 29 и 72 от 2010 г., бр. 68 от 2011 г. и
бр. 49 от 2013 г.), както и по отношение на
държавните предприятия;
9. предприема необходимите действия за
обезщетяване на собствениците по реда на
Закона за обезщетяване на собственици на
одържавени имоти и по отменения Закон за
преобразуване и приватизация на държавни и
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общински предприятия във връзка с преходните и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол;
10. подпомага контрола върху дейността
на кооперациите, създадени по Схемата на
земеделски капиталов фонд;
11. участва в разработването на нормативни актове в областта на горското и ловното
стопанство;
12. разработва и осъществява контрол върху
изпълнението на Националната стратегия за
развитие на горския сектор;
13. подпомага министъра на земеделието
и храните при координацията и контрола
по изпълнението на Стратегическия план за
развитие на горския сектор, годишни прог
рами за изпълнение на приоритети и други
документи, свързани с държавната политика
в областта на горското стопанство;
14. подпомага министъра на земеделието и
храните при упражняване на правата му като
орган на управление на държавните предприятия по Закона за горите, в т. ч.:
а) при определяне районите на дейност;
б) при създаване и закриване на териториални поделения и при определяне на техния
район на дейност и седалище;
в) при подготовката и провеждането на
конкурси за избор на директори;
г) като осъществява контрол по прилагането на правилниците за организацията и
дейността;
д) като организира изготвянето, анализира, отчита и контролира изпълнението на
годишните финансови планове;
е) като контролира, обобщава и отчита
изпълнението на инвестиционната политика
и капиталовите разходи;
ж) при вземане на решение за разпределение на печалбата и за покриване загубата
на държавните предприятия;
з) при вземане на решение за изразходване на средствата по фондовете, създавани и
управлявани от държавните предприятия, и
контролира тяхното изпълнение;
и) като извършва анализ на годишните
финансови отчети и/или годишните доклади
за дейността на държавните предприятия и
подготвя становище на министъра относно
одобрението им;
к) като изготвя становища и прави предложения до министъра за подобряване на
организацията и дейността на държавните
предприятия;
л) при вземане на решения за учредяване на
вещни права и ипотеки и при съгласуване на
искания за отдаване под наем на имоти – собственост или предоставени за управление,
които не са горски територии;
м) при закупуване, разпореждане, бракуване
или ликвидация на дълготрайни материални
активи с балансова стойност над 30 000 лв.;
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н) като изготвя анализи и становища до
министъра, свързани с одобряване ползването
на кредити от държавните предприятия;
о) като организира и подпомага участието на държавните предприятия в проекти в
Програмата за развитие на селските райони
и по други програми, финансирани по Структурните фондове на ЕС;
п) като подпомага държавните предприятия
за разработването и контролира изпълнението на годишни програми за обучение на
работниците и служителите им в областта
на горското стопанство;
р) като анализира развитието на вътрешния
пазар на горски продукти и на световната
пазарна конюнктура и дава предложения за
формиране на търговската политика на държавните предприятия;
с) като координира и контролира дейността на държавните предприятия, свързана с
маркетинга, търговията и реализацията на
дървесина;
т) като координира и контролира дейността
на държавните предприятия, свързана с дългосрочното договаряне на добива и продажбата
на дървесина;
у) като координира и контролира ловностопанската дейност в държавните предприятия;
15. координира и подпомага участието на
държавните предприятия по Закона за горите
във връзка с изпълнението на европейските
проекти, стратегии, планове за действие, регламенти, директиви и др., свързани с тяхната
дейност;
16. координира и осъществява контакти
със заинтересуваните страни във връзка с
функциите на дирекцията и дейностите на
държавните предприятия по Закона за горите;
17. събира, анализира и предоставя информация за състоянието и тенденцията на
пазарите на дървесина и недървесни горски
продукти;
18. координира и анализира изпълнението
на горскостопанските планове за горските
територии – държавна собственост;
19. анализира и контролира дейността на
държавните предприятия по Закона за горите;
20. събира, обобщава и анализира информацията, получена от държавните предприятия,
свързана с дейността им;
21. изготвя становища по предложения
за уедряване на поземлени имоти, когато се
засягат горски територии – държавна собственост, включени в района на дейност на
държавното предприятие;
22. организира дейността по предоставяне за
управление от общините на поземлени имоти
в горски територии, представляващи горски
автомобилни пътища – държавна собственост;
23. подпомага министъра при упражняване на правомощията му за провеждане на
конкурси за съвместно извършване на дей-
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ностите по чл. 9, ал. 9, т. 1 – 6 от Закона за
лова и опазване на дивеча на територията на
държавните ловни стопанства, както и при
провеждане на конкурси за стопанисване и
ползване на дивеча в дивечовъдните участъци;
24. изразява становище по предложения за
промяна на границите на ловностопанските
райони на държавните ловни стопанства, както
и на дивечовъдните участъци, стопанисвани
от държавни горски стопанства;
25. осъществява контрол по прилагането на
наредбата по чл. 95, ал. 1 от Закона за горите;
26. подпомага министъра при определяне
на държавната политика в областта на горското стопанство;
27. организира създаването, координира и
подпомага работата на Националния съвет
по горите.
Чл. 34. Дирекция „Директни плащания и
пазарна подкрепа“:
1. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП в областта на директните плащания,
пазарните мерки, системата за кръстосаното
съответствие, защитата на качествени земеделски продукти и храни и промоции;
2. изготвя стратегии, планове за действие,
анализи и оценки на прилагането и други
програмни документи в областта на директното подпомагане и пазарната подкрепа на
земеделските производители;
3. изготвя и съгласува схемите и мерките
за директно подпомагане и за пазарна подкрепа на земеделските производители съгласно
законодателството на ЕС;
4. изготвя и съгласува предложения за
финансиране на схемите и мерките за директно подпомагане и за пазарна подкрепа на
земеделските производители в съответствие
с правилата на ЕФГЗ;
5. разработва и съгласува проекти на нормативни и административни актове, свързани
с предоставянето на директни плащания, с
прилагането на пазарни мерки и на системата
на кръстосаното съответствие;
6. разработва и съгласува ръководства и
методики за прилагане на системата на кръстосаното съответствие;
7. оказва методическа помощ на Разплащателната агенция при прилагане на схемите
и мерките за директно подпомагане и за пазарна подкрепа на земеделските производители, както и на системата на кръстосаното
съответствие;
8. оказва методическа помощ на дирекциите в министерството при прилагане на
схемите и мерките за директно подпомагане
и за пазарна подкрепа;
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9. изпълнява функциите на национален
компетентен орган съгласно европейското
законодателство за земеделски продукти и
храни със защитени географски означения и
с традиционно специфичен характер;
10. изпълнява функциите на национален
компетентен орган за разработване, приемане
и одобряване на промоционални програми
съгласно европейското законодателство;
11. осъществява взаимодействието със съответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката на
директното подпомагане и пазарната подкрепа
на земеделските производители и нейното
прилагане.
Чл. 35. Дирекция „Стратегии, анализи,
планиране и пазари“:
1. събира и обобщава информация от всички
информационни масиви и бази данни, администрирани в системата на министерството,
с цел разработване на анализи, стратегии и
планове в областта на земеделието;
2. на базата на събраната и обобщена статистическа и друга информация от системата на
министерството, както и от други източници,
анализира макроикономическите показатели,
състоянието на отрасъла и тенденциите в
неговото развитие;
3. определя и анализира външни и вът
решни фактори на влияние върху системата
на земеделието с цел улесняване вземането
на оперативни решения, както и оценка на
рисковете;
4. идентифицира и разработва стратегичес
ки цели, изискващи дългосрочно планиране
в земеделието, предвижда тенденциите за
развитие, както и интегрирането им в конкретен стратегически документ;
5. разработва проекти на стратегически
документи и планове от краткосрочен и дългосрочен характер;
6. извършва предварителна и последваща
оценка на въздействието на прилаганата
политика и приетите за нейното изпълнение
стратегически и нормативни актове;
7. подпомага дефинирането на ежегодните
цели и приоритети на министерството в съответствие с програмата на правителството;
8. разрабо т ва и разп рост ран ява си т уационно-перспективни анализи за основни
селскостопански продукти за подпомагане
вземането на решения от стопанските субекти
в аграрния сектор;
9. разработва Годишен доклад за състоянието и развитието на земеделието (Аграрен
доклад) съгласно чл. 3 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
10. изготвя ежегодния доклад за дейността
на министерството и подчинените му структури и го предоставя на министъра чрез
главния секретар;
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11. осъществява и други задачи, възложени във връзка с дейността на политическия
кабинет чрез главния секретар;
12. организира и координира дейностите
на министерството по управление на международни програми, финансирани от други
държави, държавни или международни институции извън посочените в чл. 39;
13. подпомага процеса на формиране на
общата политическа рамка по отношение на
аграрния сектор, обхващаща националните
приоритети и цели в аспекта на прилагане на
ОСП на ЕС и инструментите є за финансово
въздействие;
14. докладва ценова информация на Европейската комисия в сроковете и по начина,
определени в правото на ЕС.
Чл. 36. Дирекция „Наука, образование и
иновации“:
1. подпомага министъра при осъществяването на държавната политика в областта
на науката, професионалното образование и
обучение в аграрния сектор;
2. координира и контролира дейностите
по образователната подготовка в областта на
земеделието и свързаните с него дейности;
3. координира дейностите по обучение на
земеделските производители;
4. осъществява координация със Селскостопанската академия, Националната служба
за съвети в земеделието и висшите учебни
заведения, подготвящи кадри в областта на
земеделието и свързаните с него дейности;
5. създава условия за изява на постиженията на учениците и гласност за постигнатите
от тях резултати;
6. изразява становища по държавните
образователни изисквания за придобиване
на квалификация по професии и по списъка,
който се утвърждава от министъра на образованието и науката, за професиите и специалностите, които се придобиват в училищата,
финансирани от министерството;
7. подпомага министъра при съгласуването
на държавната поръчка за прием на ученици и студенти в специализираните учебни
заведения;
8. събира, обработва и анализира информация за дейността на професионалните гимназии и училища – второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към министъра;
9. участва при прилагането на системата
на делегираните бюджети в разработването
на формула за разпределение на средствата,
получени по единни разходни стандарти, между
професионалните гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
10. осигурява и предоставя на дирекция
„Финансово-стопански дейности“ необходимата информация за изплащане на предвидени
допълнителни средства по републиканския бю-
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джет и по националните програми за развитие
на средното образование на професионалните
гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
11. разработва мотивирани предложения
за промени в мрежата от професионални
гимназии и училища – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра,
финансирани от министерството;
12. прави предложения за включване в
поименните списъци за капиталови разходи
на професионалните гимназии и училища,
съобразени с изискванията на теоретичното
и практическото обучение;
13. прави предложения за определяне на
представители на Министерството на земеделието и храните в управителния съвет
и в експертните съвети по професионални
направления на Националната агенция за
професионално образование и обучение;
14. осъществява координация с научни
организации и висши учебни заведения, като
предоставя информация относно нововъведения и научни постижения в областта на
земеделския сектор.
Чл. 37. Дирекция „Държавни помощи и
регулации“:
1. подпомага министъра при определяне и
осъществяване на политиката за национално
подпомагане в земеделието, рибарството и
горското стопанство в съответствие със законодателството на ЕС за държавните помощи
и във връзка с правомощията му по Закона
за държавните помощи;
2. изготвя предложения за национално
подпомагане чрез прилагане на минимални
помощи de minimis в земеделието и рибарството;
3. осъществява взаимодействие, наблюдение
и контрол при прилагането на схемите за държавни помощи от Държавен фонд „Земеделие“,
както и координация между министерството и
други администратори на държавни помощи,
имащи отношение към земеделието, рибарството и горското стопанство;
4. изготвя стратегии, планове за действие,
анализ и оценка на прилагането на държавните помощи с оглед повишаване конкурентоспособността в земеделието, рибарството
и горското стопанство;
5. осъществява взаимодействие със съответните служби на Европейската комисия
и Съвета на ЕС във връзка с политиката за
национално подпомагане чрез държавни помощи в земеделието, рибарството и горското
стопанство;
6. изготвя становища за съвместимостта
със законодателството на ЕС в областта на
държавните помощи в случаи на предоставяне
на публични средства в областта на земеделието, рибарството и горското стопанство;
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7. администрира процедурите по прилагане на преходните мерки при търговията със
земеделски и захарни продукти във връзка с
присъединяването към ЕС съгласно Закона
за свръхзапасите от земеделски и захарни
продукти и Регламент (ЕО) № 1683/2006 на
Комисията от 2006 г. за приемане на преходни мерки по отношение на търговията със
земеделски продукти във връзка с присъединяването на България и Румъния и Регламент
(ЕО) № 1832/2006 на Комисията от 2006 г. за
определяне на преходни мерки в сектора на
захарта във връзка с присъединяването на
България и Румъния;
8. подпомага министъра при провеждане
на националната политика по прилагане на
ОСП в сектор захар;
9. администрира системата на лицензиране
на вноса на земеделски продукти от трети
страни, обхванати от Общата организация
на пазарите на земеделски продукти, в съответствие с европейското законодателство и
Закона за прилагане на Общите организации
на пазарите на земеделски продукти на ЕС;
10. поддържа база данни за вноса и износа
на земеделски продукти с трети страни и за
вътреобщностна търговия, изготвя справки
и осъществява мониторинг на търговските
потоци на земеделска продукция на международните пазари;
11. анализира търговско-икономическите
отношения с трети страни по преференциа лни те т ърговск и споразу мени я о т носно
либерализация на търговията със земеделски
продукти;
12. участва в подготовката и провеждането
на преговорите за либерализация на търговията със селскостопански стоки между ЕС и
трети страни във връзка със съществуващи
или сключване на нови споразумения;
13. участва в изпълнението на функциите
и задълженията на Република България във
връзка с членството на ЕС в Световната търговска организация (СТО), изготвя проекти
на нотификации за вътрешна подкрепа на
сектора съгласно Споразумението за селско
стопанство в рамките на СТО;
14. организира и координира изпълнението
на дейностите по прилагането на търговските механизми на ОСП и режима на стоките
извън Анекс 1 на Договора за създаване на
Европейските общности;
15. осъществява връзка с Европейската
комисия и с българските институции във
връзка с прилагането на търговските механизми на ОСП;
16. извършва преглед на съществуващите
административни режими в системата на земеделието в съответствие с разпоредбите на
Закона за ограничаване на административното
регулиране и административния контрол върху
стопанската дейност;
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17. координира дейностите по оптимизиране
на процедурите за прилагане на регулаторните режими в сътрудничество с бизнеса и
с неправителствените организации с оглед
създаване на оптимална бизнес среда;
18. прави предложения за облекчаване на
регулаторните режими и намаляване на административната тежест за бизнеса в областта
на земеделието и рибарството;
19. извършва преглед и анализ на определяне размера на административните такси и
прави предложения за коригирането им.
Чл. 38. Дирекция „Европейска координация
и международни отношения“:
1. подпомага министъра при осъществяването на политиката в областта на международните отношения, двустранното и многостранното международно сътрудничество
в областта на земеделието и храните, както
и при участието му в работата на международни организации в областта на земеделието
и храните;
2. координира и осъществява мониторинг
на изпълнението на ангажиментите на Репуб
лика България в областта на земеделието
като държава членка – подготовка на отчети, информации и доклади за изпълнението
на плана за действие за съответната година
с мерките, произтичащи от членството на
Република България в ЕС;
3. участва в работата на Съвета по европейските въпроси;
4. координира и ръководи работата на Работна група 7 „Земеделие“ и Работна група
8 „Рибарство“;
5. подпомага министъра при неговото участие в Съвета на ЕС по земеделие и рибарство
и координира изготвянето и съгласуването на
позицията за заседанията;
6. отговаря за участието на Република
България в Съвета на ЕС по земеделие и
рибарство, в Комитета на постоянните представители и в Специалния комитет по селско
стопанство, като координира изготвянето на
позициите и указанията за заседанията и
следи за последователността на изразяваната
от българската страна позиция;
7. координира участието на българските
експерти в заседанията на работните групи
към Съвета и на комитетите и работните
групи към Европейската комисия в областта
на земеделието и рибарството;
8. поддържа база данни за проведените
заседания, съдържащи позиции, указания,
становища и отчетни доклади на участниците
в заседанията на институциите на ЕС, и въвежда одобрените от Съвета по европейските
въпроси позиции по съответните досиета в
областта на земеделието и рибарството в
компютърната информационна система на
Министерския съвет;

С Т Р.

50

ДЪРЖАВЕН

9. извършва нотификация на директиви на
ЕС в областта на земеделието;
10. изготвя правни становища за съответствието на проектите на нормативни актове
с правото на ЕС и прилагането му в областта
на земеделието;
11. отговаря за подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми и протоколи и включването на
страната в многостранни междуправителствени споразумения в областта на земеделието
и храните;
12. отговаря за изпълнението на задълженията на министерството по двустранните и
международните споразумения, протоколи и
програми;
13. отговаря за и координира подготовката
на посещенията на министъра, заместник-министрите и други представители на ръководството на министерството в чужбина, както
и на чуждестранни министри на земеделието
и делегации в България;
14. отговаря за цялостната подготовка на
срещите в страната и в чужбина на министъра и заместник-министрите с техни чуждестранни колеги от министерства, посолства
и други ведомства, както и с представители
на международни организации в областта на
земеделието и храните;
15. организира и участва в работата на
смесени комисии за търговско, икономическо
и научно-техническо сътрудничество и на
смесени работни групи;
16. осъществява официалната кореспонденция на ръководството на министерството
с чуждестранни министерства, посолства и
други ведомства, както и с представители на
международни организации в областта на
земеделието и храните;
17. подготвя и участва в работата на международни организации в областта на земеделието и храните;
18. координира подготовката и участва в
провеждането на международни конференции, семинари, кръгли маси и др., както и
на международни панаири и изложения на
селскостопански и хранителни стоки;
19. участва в съгласуването на проекти на
финансови меморандуми и други споразумения
в сферата на компетентност на министерството, с които се предоставя финансова помощ
от ЕС и от други международни донори.
Чл. 39. (1) Дирекция „Развитие на селските райони“ е управляващ орган на ПРСР за
периода 2007 – 2013 г. Управляващият орган
отговаря за управлението и изпълнението на
програмата по ефикасен, ефективен и коректен начин, в т.ч.:
1. гарантира, че изборът на дейности за
финансиране по ПРСР съответства на приложимите критерии за подпомагане по прог
рамата съгласно законодателството;
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2. създава и поддържа електронна система
за събиране на статистическа информация,
подходяща за наблюдение и оценка на ПРСР;
3. събира информация за базовите индикатори, включително данни за икономическото
развитие на отделните сектори в национален/
регионален план, както и за социално-икономическите характеристики на селските райони;
4. гарантира, че бенефициентите и другите
отговорни органи, ангажирани по изпълнението на ПРСР, са информирани за задълженията им, произтичащи от предоставянето
на помощта, поддържат отделна счетоводна
система, свързана с програмата, и са наясно с
изискванията за предоставянето на данни на
управляващия орган и записването на всички
продукти и резултати;
5. следи за спазването на съответните срокове при оценяване прилагането на програмата
в съответствие с Общата рамка за наблюдение
и оценка и предоставя резултатите от оценката на съответните национални власти и на
Европейската комисия;
6. осигурява необходимата информация за
Разплащателната агенция за обезпечаване на
ефективното изпълнение на Програмата за
мерките и дейностите, прилагани от управ
ляващия орган;
7. осъществява контрол на процеса по
изпълнението на делегираните на Държавен
фонд „Земеделие“ – Разплащателната агенция,
функции;
8. организира, координира и отговаря за
прилагането на мерките по ос 4 Лидер и
„Техническа помощ“;
9. координира работата на Комитета по
наблюдение, организира и участва в провеждането на неговите заседания и подготвя
нужните данни и анализи за работата му, в
т.ч. на постоянните работни групи към него;
10. координира и подпомага работата на
управителния съвет към управляващия орган
на програмата;
11. осигурява спазване на задълженията,
отнасящи се до осигуряване публичността на
програмата, като организира информационните дейности и осигурява публичността на
Националния стратегически план (НСП) и
ПРСР в съответствие с изискванията на Европейската общност съгласувано с дирекция
„Връзки с обществеността и протокол“;
12. изготвя годишните доклади за напредъка по прилагането на програмата и след
одобрение от Комитета по наблюдение ги
предоставя на Европейската комисия;
13. изпълнява и всички други функции на
управляващ орган на ПРСР, произтичащи от
приложимото право на ЕС и националното
законодателство, като:
а) организира и координира работата по
изготвянето на прог рамни док у менти за
развитие на земеделието и селските райони;
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б) осъществява координация с програмите,
финансирани от Структурните фондове на ЕС.
(2) Дирекцията по ал. 1 организира и координира и другите дейности на министерството
по управление на европейски фондове извън
посочените в ал. 1, включително по наблюдението, оценката, отчета и публичността на
програма САПАРД до нейното приключване.
Чл. 40. Дирекция „Здравеопазване на животните и безопасност на храните“:
1. подпомага министъра при разработването, координирането и прилагането на
политиката на министерството в областта
на качеството и безопасността на храните,
безопасност на фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях;
2. разработва и/или съгласува проекти на
нормативни актове, свързани с безопасността на храните, фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях;
3. коорд и н и ра изг о т вя не т о на ед и нен
многогодишен национален план за контрол
в изпълнение на чл. 41 от Регламент (ЕО)
№ 882/2004 на Европейския парламент и на
Съвета от 29 април 2004 г. относно официалния контрол, провеждан с цел осигуряване на
проверка на съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните и
правилата за опазване здравето на животните
и хуманното отношение към животните, и
годишен доклад за изпълнение на единния
многогодишен национален план за контрол;
4. подпомага методически структу рите
на министерството по безопасност на храни
и фуражи, здравеопазване на животните и
хуманно отношение към тях;
5. координира дейностите на министерството с Министерството на здравеопазването
и с други ведомства и организации, имащи
отношение към качеството и безопасността на храните, безопасността на фуражите,
здравеопазването на животните и хуманното
отношение към тях;
6. координира дейността на лабораториите
към министерството, извършващи лабораторни анализи по хранителната верига;
7. участва с експерти в дейностите по извършване на одит на официалния контрол,
осъществяван от Българската агенция по
безо пасност на храните съгласно чл. 4, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 882/2004 на
Европейския парламент и на Съвета от 29
април 2004 г. относно официалния контрол,
провеждан с цел осигуряване проверка на
съответствието със законодателството в областта на фуражите и храните, и правилата за
опазване здравето на животните и хуманното
отношение към тях;
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8. осъществява функции на национална
контактна точка по Кодекс Алиментариус
и координира ефективното функциониране
на дейностите по Кодекс Алиментариус в
България;
9. приема заявления за предлагане на генетично модифицирани организми на пазара
като продукти или съставка на продукти и
участва в комисията по генетично модифицирани организми;
10. води и поддържа в електронен вид публичен регистър на издадените от министъра
разрешения за пускане на пазара на генетично
модифицирани организми;
11. изгражда и поддържа система за бързо
съобщаване за наличие на опасни храни и
фуражи (R ASFF) в Република България и
изпълнява ролята на национална контактна
точка на системата;
12. координира дейността на министерството с браншовите организации по отношение
на качеството и безопасността на храните и
фуражите, здравеопазване на животните и
хуманно отношение към тях;
13. участва в осъществяване на съвместна
дейност с Европейската служба по безопасност
на храните, Световната здравна организация,
Организацията за прехрана и земеделие, Кодекса Алиментариус, Световната организация
за здравеопазване на животните и с други
международни организации по безопасност
на храните и фуражите, здравеопазване на
животните и хуманно отношение към тях;
14. участва в работата на работните групи към Съвета на ЕС в конфигурацията му
„Селско стопанство и рибарство“;
15. участва в работата на Постоянния комитет по хранителната верига, здравеопазване
на животните и хуманно отношение към тях,
Кодекс Алиментариус и на работните групи
към тях;
16. участва в изготвянето на становища и
позиции за участие в работните органи към
Съвета на Европа и Европейската комисия по
въпросите от компетентността на дирекцията.
Чл. 41. Дирекция „Растениевъдство“:
1. подпомага министъра при осъществяването и изпълнението на държавната политика
в областта на растениевъдството и биологичното земеделие;
2. съвместно с областните дирекции „Земеделие“ извършва обследване на земеделски
култури за установяване на моментното им
състояние съобразно агроклиматичните условия и изготвя доклад до министъра;
3. подпомага дейността на министъра при
управление на дейността на риска и кризите,
насочени към противодействие и компенсиране на щети при природни бедствия и приравнени към тях неблагоприятни климатични
условия;
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4. изготвя списък на представителни добиви
от малини и ягоди, участва в одобряването
на изкупвачи и първи преработватели на
малини и ягоди;
5. подпомага министъра при осъществяването на мониторинг върху дейността на
изпълнителните агенции в областта на растениевъдството;
6. участва в състава на Държавната сортова комисия по приемане на нови сортове от
земеделски култури, в Съвета по продукти за
растителна защита, в Експертната комисия за
регистрация на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни
субстрати, в Комисията по предоставяне на
земи от ДПФ по чл. 24а, ал. 2, т. 1 и 2 ЗСПЗЗ
и в Експертния съвет за издаване на лицензи
за промишлена обработка на тютюн;
7. участва в дейността на Консултативния
съвет по зърното;
8. подпомага дейността по признаването
на организации на производители на плодове
и зеленчуци, приема документи и поддържа база данни за признати организации на
производители на плодове и зеленчуци и на
техните асоциации;
9. участва в заседания на управителните
комитети в секторите влакнодайни култури,
хмел, зърно, плодове и зеленчуци към Европейската комисия и в работни групи към
Съвета на ЕС;
10. участва в разработването, наблюдението,
актуализирането и контрола върху Условията
за поддържане на земята в добро земеделско
и екологично състояние (ДЗЕУ);
11. участва и изготвя информация за ситуацията на българския пазар на растителни
продукти чрез изготвени позиции за заседания
на Управителния комитет на Европейската
комисия и работни групи към Съвета на ЕС;
12. изготвя и предоставя информация на
Европейската комисия за сектор „Хмел“ съг
ласно Регламент № 1557/2006 на Комисията от
18 октомври 2006 г. относно подробни правила
за прилагане на Регламент (ЕО) № 1952/2005
на Съвета по отношение на регистрацията на
договорите и по отношение на съобщенията
на данните в сектора на хмела и за признати
организации на производители на плодове и
зеленчуци;
13. изпраща на Европейската комисия информация чрез системата ISAMM;
14. изпълнява функциите на компетентно
звено при провеждане на политиката на ЕС
и националната политика в областта на биологичното земеделие, надзора и контрола;
15. участва в разработването и съгласуването на нормативни актове, в работни групи
и комитети към Европейската комисия и
Съвета в областта на биологичното земеделие;
16. изготвя годишни доклади до Европейската комисия в съответствие с Регламент
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(ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г.
относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна
на Регламент (ЕИО) № 2092/91;
17. поддържа база данни на лицата, получили разрешение да осъществяват контрол за
съответствие на биологичното производство, и
на лицата, които с цел търговия произвеждат
по биологичен начин или внасят в страната
растения и/или животни, растителни и/или
животински продукти и храни от растителен
и/или животински произход;
18. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на маркетинговите стандарти за качество на пресни
плодове и зеленчуци;
19. обменя информация с Българската
агенция по безопасност на храните относно
контрола на качеството на пресни плодове
и зеленчуци;
20. обработва постъпващата оперативна
информация в областта на растениевъдството от областните дирекции „Земеделие“ и
изготвя бюлетин;
21. подпомага министъра при провеждането на националната политика и политиката
на ЕС в областта на тютюнопроизводството.
Чл. 42. Дирекция „Животновъдство“:
1. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на животновъдството, въвеждането и прилагането
на пазарните механизми и режими на ОСП
в животновъдството и определяне на националните приоритети в тази област;
2. участва в хармонизирането на законодателството в областта на животновъдството с
цел привеждането му в съответствие с принципите на законодателството на ЕС;
3. актуализира и обобщава ежемесечно
постъпилата от областните дирекции „Земеделие“ информация за регистрираните развъдни
ферми и стопанства по чл. 15 от Закона за
животновъдството;
4. поддържа регистрите по чл. 15а и чл. 31,
ал. 1 от Закона за животновъдството и чл. 58и
от Закона за прилагане на общите организации на пазарите на земеделски продукти на
Европейския съюз;
5. организира и участва в работата на Съвета по животновъдство към министъра на
земеделието и храните и участва в състава на
Националния съвет по генетичните ресурси
в животновъдството;
6. организира и участва в работата на Държавната комисия за утвърждаване на нови
породи животни;
7. осъществява надзор върху контролните
функции на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството;
8. организира работата и участва в комисиите по чл. 29а от Закона за животновъдството за издаване или отказ за издаване
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на разрешения за развъдна дейност, както и
дава становища по докладите за отнемане на
разрешения за развъдна дейност;
9. участва в разработването на схемите за
национално подпомагане в областта на животновъдството и рибарството в съответствие
с общностното законодателство за държавните
помощи, на схемите за национални доплащания, в разглеждането и одобряването на
проекти по кредитна схема за инвестиции
в селското стопанство на Държавен фонд
„Земеделие“ и на мерките по Програмата
за развитие на селските райони за периода
2007 – 2013 г.;
10. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните
цени на червени, бели меса и яйца за консумация по начин и в срокове, определени от
европейското законодателство;
11. изготвя и актуализира годишни национални програми за подобряване условията на
производство и маркетинг на пчелен мед и
пчелни продукти в съответствие с организацията на пазара в ЕС и съдейства на Държавен
фонд „Земеделие“ при прилагането им;
12. координира дейността по спазване на
зоохигиенните изисквания при отглеждането
на селскостопанските животни, води регистър на фермите за добив на краве мляко и
участва в проверките за категоризиране и
прекатегоризиране на фермите за добив на
краве мляко;
13. координира дейността на лабораториите
за изследване на животновъдната продукция
и биопродукти и води публичен регистър на
независимите акредитирани лаборатории за
изследване на суровото мляко;
14. извършва мониторинг върху дейността
на независимите акредитирани лаборатории
относно извършването на анализите за окачествяване на суровото краве мляко с проверки по график;
15. участва в осъществяването на надзор
върху изкупуването и вземането на проби
(събиране, транспортиране и приемане на
пробите в лабораториите) с периодични проверки на място най-малко веднъж годишно;
16. извършва проверки на място на категоризираните ферми за производство на сурово
краве мляко от I, II и III група съвместно с
органите на Българската агенция по безопасност на храните;
17. подпомага министъра при осъществяването на дейност та по управление на
националната млечна квота и националния
млечен резерв;
18. участва в разработването на законови
и подзаконови нормативни актове, свързани
с прилагането на Общата организация на
пазара на животински продукти, разработва
стратегии, програми и проекти за развитие
на животновъдството;
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19. изг ра ж да и под държа регист ър на
производителите на краве мляко и публичен
регистър на одобрените изкупвачи на краве
мляко;
20. събира, обработва и изпраща на Европейската комисия информация за изкупните
цени на краве мляко съгласно Регламент (ЕО)
№ 479/2010 и цените франко завода на млечни
продукти съгласно Регламент (ЕО) № 479/2010
и информацията по приложения I и IIа от
Регламент (ЕО) № 595/2004 на Комисията
от 2004 г. относно определяне на подробни
правила за прилагане на Регламент (ЕО)
№ 1788/2003 на Съвета относно въвеждането
на такса в сектора на млякото и млечните
продукти;
21. участва в заседанията на управителните
комитети към Европейската комисия и изготвя позиции за заседания на комитети към
комисията, работни групи към Съвета и за
Специалния комитет по земеделие, свързани
с животновъдството;
22. поддържа информационна база данни,
съдържаща регистър на кланиците, прилагащи скалите за класификация, и база данни
за класификаторите, получили свидетелство
за класификатор съгласно чл. 58б, ал. 7 от
Закона за прилагане на общите организации
на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз;
23. контролира дейностите по спазването
на правилата за класификация и реда за събиране на данните за цените на кланичните
трупове и докладването на цените;
24. изготвя и изпраща на Европейската
комиси я информаци я съгласно ч л. 19 от
Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията
от 10 декември 2008 г. за установяване на
подробни правила за прилагане на скалите
на Общността за класификация на кланични
трупове на говеда, свине и овце и за отчитане
на цените, свързани с тях;
25. подпомага министъра при разработването на политиката в областта на рибарството
и аквакултурите;
26. извършва мониторинг във връзка с
контрола на здравния статус на рибите във
вътрешните водоеми на страната.
Чл. 43. Дирекция „Хидромелиорации“:
1. организира, ръководи и контролира изпълнението на дейностите по напояване на
земеделските земи;
2. участва в разработването на проекти
на нормативни актове в областта на хидромелиорациите;
3. организира и координира дейност та
по разработване на проекти и програми за
развитие на хидромелиорациите, включително за изграждане, ремонт и поддържане на
хидромелиоративния фонд, с цел ефективно
използване на водите за напояване;
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4. предлага на министъра на земеделието и храните за включване в поименните
списъци на инвестиционната програма на
Министерството на земеделието и храните
хидромелиоративни обекти за проектиране,
изграждане, ремонт и реконструкция;
5. организира и контролира упражняването
на инвеститорски контрол върху обектите от
хидромелиоративната структура, обектите по
чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ, обекти на Министерството на земеделието и храните, както и върху
обекти, финансирани от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет;
6. организира и контролира охраната на
незавършеното строителство;
7. подпомага министъра при упражняване
на функциите му на надзорен орган и поддържа регистъра на сдруженията за напояване по
Закона за сдружения за напояване;
8. дава становища по придобиването и
отнемането от сдруженията за напояване
на п ра во т о на ползва не върх у обек т и т е
от хидромелиоративната инфраструктура и
обслужващата техника на територията на
сдружението, включена в имуществото на
еднолични търговски дружества с държавно
имущество;
9. дава становища за придобиване от сдружения за напояване на правото на собственост
върху имуществото по т. 8;
10. организира и участва в разработването
на националния водностопански план и в
съставянето на водните и водностопанските
баланси на страната в частта им, свързана с
напояването и отводняването;
11. създава и поддържа регистър на хидромелиоративния фонд;
12. участва в изготвянето на технико-икономически задания за изработване на договорните научноизследователски и приложни
задачи и организира работата по сътрудничество и взаимодействие с научни институти
и консултантски звена по обучение на кадрите
в областта на хидромелиорациите;
13. организира провеждането на техникоикономически съвет за разглеждане, приемане
и одобряване на предварителни (прединвестиционни) проучвания и проектни разработки
от инвестиционното проектиране за обектите
от хидромелиоративната инфраструктура и за
обекти по чл. 8, ал. 2 ЗОЗЗ;
14. предлага възлагането на доклади за
оценка на въздействието върху околната среда
и други екологични анализи;
15. участва при разработването на инвестиционни проекти и програми за развитие на
хидромелиоративния фонд и при разглеждането им в експертния технико-икономически
съвет и организира извършването на техникоикономически оценки за състоянието и използваемостта на хидромелиоративния фонд;
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16. организира и контролира дейностите
по провеждането на мониторинг на водите за
напояване, подавани от системи и съоръжения,
изградени с държавни средства, и съдейства
при издаване на актове за собственост на
обектите от хидромелиоративния фонд;
17. периодично изготвя и представя на
министъра доклад за резултатите от извършени проверки за нормалното провеждане на
поливния сезон и заплащането на услугата
„водоподаване“;
18. изготвя и предоставя периодично и при
поискване текуща и периодична информация
по поддържането на язовирите и обектите,
изградени с държавни средства извън границите на населените места, за отводняване
на земеделските земи и защита от вредното
въздействие на водите, включително дигите по
р. Дунав, изисквана от Междуведомствената
комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерския съвет.
Раздел X
Организация на работата на министерството
Чл. 44. (1) В изпълнение на функциите и
поставените конкретни задачи административните звена в министерството изготвят
становища, отчети, доклади, докладни записки, 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 министерството пряко си взаимодействат по въпроси от
смесена компетентност, като водещото звено
обобщава окончателното становище.
Чл. 45. 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 директорите 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 място 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

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

парафира преди внасянето му за подпис от
министъра, от заместник-министър или от
главния секретар;
г) административни звена, получили документи 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-министър 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 подчинени на министъра, докладват на него;
3. взаимна информираност:
а) аналитични доклади, информации, паметни бележки и други материали от общ
характер се предоставят на заинтересуваните
административни звена;
б) административни звена, получили информация и материали от компетентността
и на други звена, съобщават това на заинтересуваните по съответния ред;
4. контрол по изпълнението:
а) общият контрол по изпълнението на
поставените задачи се осъществява от главния секретар;
б) ръководителите на административните
звена в министерството осъществяват цялостен контрол върху дейността на ръководеното
звено, както и по изпълнението на задачите,
произтичащи от функционалната им компетентност.
Чл. 46. (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 получателите, и един екземпляр за класиране в дело.
Екземплярът, предназначен за съхранение,
съдържа длъжността, двете имена и подписа
на служителя, изготвил документа, и на ръководителя на съответното административно
звено, като се посочва и датата на полагане на
подписа. Всички екземпляри съдържат инициалите на служителя, изготвил документа,
и на съответното структурно звено.
Чл. 47. (1) Гражданите, организациите и
омбудсманът могат да отправят до министъра
предложения и сигнали относно организацията
и дейността на министерството. Предложенията относно усъвършенстване на организацията и дейността на министерството трябва
да бъдат мотивирани и конкретни.
(2) Министърът или упълномощено от него
длъжностно лице взема решение по предложението в срок до два месеца след неговото

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 5

постъпване, освен ако този срок бъде удължен до 6 месеца поради необходимост от попродължително проучване. Взетото решение
по предложението се съобщава на подателя
в 7-дневен срок. Направените предложения,
както и взетите по тях решения могат да се
публикуват на страницата на министерството
в интернет.
(3) Гражданите могат да отправят писмено
искане за среща с министъра до началника
на кабинета. Началникът на кабинета съставя
график за срещите на министъра с граждани
само за приемното му време, като графикът се
оповестява на страницата на министерството
в интернет 7 дни предварително.
Чл. 48. Вътрешните правила за работа в
министерството се утвърждават от министъра
по предложение на главния секретар.
Чл. 49. Директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция в съответствие с
определените с правилника и възлаганите
допълнително от министъра функции.
Чл. 50. При изпълнение на възложените
задачи всяка дирекция координира дейността
си с други дирекции в съответствие с възложените им с правилника функции при спазване
на административната йерархия.
Чл. 51. Освен определените с правилника
функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от министъра в кръга
на дейността му.
Чл. 52. Задачите на държавните служители
и на лицата, работещи по трудово правоотношение в администрацията, се възлагат само
чрез преките им ръководители.
Чл. 53. Държавните служители и лицата,
работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им
задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно
длъжностните си характеристики.
Чл. 54. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да
бъдат награждавани с отличия при условията
и по реда на чл. 88 от Закона за държавния
служител.
Чл. 55. (1) Работното време на администрацията е 8 часа дневно с променливи граници
от 8,00 до 18,30 ч., с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12,00 и 13,00 ч.,
и с период на задължително присъствие от
10,00 до 16,00 ч., при спазване правилата на
чл. 10 от Наредбата за административното
обслужване, приета с Постановление № 246
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 78 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 47 и 64 от
2008 г., бр. 25 и 58 от 2010 г., бр. 105 от 2011 г.
и бр. 50 от 2012 г.).
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(2) Продължителността и редът за отчитане
на работното време по ал. 1 се определят със
заповед на главния секретар.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Устройственият правилник се приема на основание чл. 42, ал. 4
от Закона за администрацията.
Приложение
към чл. 15, ал. 2
Обща численост на персонала в Министерството
на земеделието и храните – 602 щатни бройки
Политически кабинет
в т.ч.:
експертни и технически сътрудници
Главен секретар
Инспекторат
Финансови контрольори
дирекция „Вътрешен одит“
дирекция „Сигурност“
дирекция „Наблюдение, координация и
контрол на Разплащателната агенция“
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси“
дирекция „Правно-нормативни дейности“
дирекция „Финансово-стопански дейности“
дирек ци я „Връзк и с общественост та и
протокол“
дирекция „Административно обслужване
и електронно управление“
дирекция „Обществени поръчки“
Специализирана администрация
в т.ч.:
Главна дирекция „Земеделие и регионална
политика“
в т.ч.
Централно управление
Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – София
Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – Враца
Регионален център „Поддържане на бази
данни на СИЗП“ – Разград
дирекция „Поземлени отношения и комасация“
дирекция „Търговски дружества и държавно
участие“
дирекция „Директни плащания и пазарна
подкрепа“
дирекция „Стратегии, анализи, планиране
и пазари“
дирекция „Наука, образование и иновации“
дирекция „Държавни помощи и регулации“
д и рек ц и я „Европейск а коорд и на ц и я и
международни отношения“
дирекция „Развитие на селските райони“
дирекция „Здравеопазване на животните
и безопасност на храните“
дирекция „Растениевъдство“
дирекция „Животновъдство“
дирекция „Хидромелиорации“
6726

16
11
1
22
2
11
13
13
152
11
22
55
15
34
15
372
78
42
12
12
12
45
29
22
19
11
22
21
50
22
19
22
12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 189
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Постановление № 232 на Министерския съвет от 2009 г. за закриване на Държавната агенция за информационни технологии
и съобщения, създаване на Изпълнителна
агенция „Електронни съобщителни мрежи
и информационни системи“, приемане на
Устройствен правилник на Министерството
на транспорта, информационните технологии
и съобщенията и приемане на Устройствен
правилник на Изпълнителна агенция „Електронни съобщителни мрежи и информационни
системи“ (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 99 от 2009 г., бр. 15, 56, 64 и 89 от
2010 г., бр. 40 и 54 от 2011 г. и бр. 6 от 2013 г.)
в приложението към чл. 8, ал. 2 се правят
следните изменения:
1. Думите „Приложение към чл. 8, ал. 2“
се заменят с „Приложение към чл. 8, ал. 3“.
2. На ред „Национална многопрофилна
транспортна болница „Цар Борис III“ 324“
числото „324“ се заменя с „316“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на транспорта, информационните
технологии и съобщенията, приет с Постановление № 232 на Министерския съвет от
2009 г. (обн., ДВ, бр. 78 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 15 и 74 от 2010 г., бр. 54 и 64 от 2011 г.,
бр. 22 от 2012 г. и бр. 6 и 64 от 2013 г.), се
правят следните изменения:
1. В чл. 32 думите „9 дирекции“ се заменят
с „8 дирекции“.
2. В чл. 47, ал. 2 думите „9 дирекции“ се
заменят с „8 дирекции“.
3. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Дирекция „Информационни технологии и електронно управление“:
1. разработва проект на държавна политика
за развитие на информационното общество
и изпълнява координираща роля по отношение на други министерства и ведомства в
провеждането є;
2. разработва и осигурява изпълнението
на стратегии и програми в областта на информационните технологии;
3. подпомага министъра в съгласуването
на държавната политика в областта на информационното общество с политиката на
Европейския съюз, включително участва със
свои представители в комитети, подкомитети, работни групи и други работни форуми
на институциите на Европейския съюз във
връзка с осъществяването на политиката и
участието в програмите на Европейския съюз
в областта на информационното общество и
информационните технологии;
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4. изготвя позиции, анализи и информации
по въпроси на Европейския съюз в областта
на информационното общество и информационните технологии;
5. участва със свои представители в работни групи, съвети и срещи по въпросите на
информационното общество, в т. ч. в Координационния съвет по Националния план за
развитие (НПР) и Националната стратегическа
референтна рамка (НСРР), 2007 – 2013 г., и в
работните групи по оперативните програми
(ОП) към НПР;
6. участва в разработването на нормативните актове в областта на информационното
общество и информационните технологии;
7. разработва, актуализира и следи система
от показатели за развитието на информационно
общество на базата на статистически проучвания съгласувано с Националния статистически
институт и в партньорство с други признати
източници на данни за информационното
общество в страната;
8. разработва, координира и следи за изпълнението на програми и проекти за развитие на
информационното общество и информационните технологии, финансирани от бюджета на
министерството, от международни финансови
институции, предприсъединителни и структурни фондове на Европейския съюз и др.;
9. подпомага министъра за провеждане
на политика за развитие на благоприятна
интернет среда за бизнеса и гражданите, в
т. ч. съгласува нормативната уредба, дефинира
критичната инфраструктура, провежда разяснителни кампании, подпомага въвеждането
на нови интернет технологии и протоколи,
представлява страната в съответните международни организации;
10. развива и поддържа контакти с българския ИТ бизнес с цел консултиране при
определянето на държавната политика в областта на информационното общество, подпомагането му с информация, промотиране
на международно ниво и за изграждане на
публично-частни партньорства;
11. осигурява адекватна информационна
среда за разясняване политиката на Европейския съюз в областта на информационното
общество, както и информационни кампании
по инициативи и програми в тази област;
12. дефинира и подпомага министъра в
провеждането на политика на киберсигурност,
отговаряща на европейските и международно
признати стандарти в тази област, както и
на значимостта на информационната среда,
която трябва да бъде защитавана;
13. участва в координацията на изпълнението на ангажиментите на Република България
в междуправителствената дейност на Съвета
на Европа в областта на средствата за масово
осведомяване и комуникации;
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14. разработва методика за управление
на проекти в областта на информационните
технологии, съобщенията и електронното управление съвместно с дирекция „Съобщения“;
15. разрабо т ва п роек т на пол и т и ка и
стратегии за изграждането и развитието на
електронното управление;
16. разработва програми за реализация на
стратегиите, включително ресурсното им осигуряване по отношение на съставните елементи
на електронното управление – електронни
услуги за гражданите и бизнеса, електронен
документооборот в администрацията, електронни бази данни, и интеграцията им;
17. осъществява методическо ръководство
и контрол по изпълнението на плановете за
реализация на стратегическите насоки за
електронното управление в администрациите;
18. подпомага методически звената в администрацията, ангажирани с внедряването
на информационни и комуникационни технологии;
19. подпомага разработването на електронно съдържание в съответствие със Закона за
електронното управление;
20. подготвя инвестиционни програми за
компютризация на държавната администрация
и внедряване на информационни технологии
на всички нива – централна, областна и общинска;
21. координира дейностите за прилагане на
единен модел за електронен документооборот
в държавната администрация;
22. разработва и актуализира политики
и програми по информационна сигурност и
оперативна съвместимост на информационните системи;
23. подпомага координацията между държавната и местната власт по отношение на
въпросите на електронното управление;
24. разработва, координира и следи за
изпълнението на програми и проекти за
електронно управление, финансирани от бюджета на министерството, от международни
финансови институции, предприсъединителни
и структурни фондове на Европейския съюз;
25. разработва и поддържа стандарти и
регистри за оперативна съвместимост и информационна сигурност съгласно Закона за
електронното управление и наредбите към
него, осигурява дейността на министъра по
удостоверяване на съответствието на информационните системи с изискванията за
оперативна съвместимост и информационна
сигурност;
26. определя изискванията за оперативна
съвместимост и информационна сигурност и
контролира тяхното спазване;
27. разработва проекти и планове за развитието и функционирането на Единна среда за
обмен на данни (ЕСОД) и следи за тяхното
изпълнение;
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28. участва в разработването на правната
уредба в областта на достъпа до пространствени данни;
29. изготвя позиции, анализи и информации
по въпроси на Европейския съюз в областта
на електронното управление, достъпа до пространствени данни, оперативната съвместимост
и информационната сигурност.“
4. Член 55 се отменя.
5. В приложението към чл. 32, ал. 3:
а) думите „дирекция „Концесии и контрол
върху дейността на търговските дружества и
държавните предприятия“ 23“ се заменят с
„дирекция „Концесии и контрол върху дейността на търговските дружества и държавните
предприятия“ 24“;
б) думите „дирекция „Съобщения“ 20“ се
заменят с „дирекция „Съобщения“ 19“;
в) думите „дирекция „Информационни
технологии“
19“ се заменят с „дирекция
„Информационни технологии и електронно
управление“ 38“;
г) думите „дирекция „Електронно управ
ление“ 19“ се заличават.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6738

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 190
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на Постановление
№ 180 на Министерския съвет от 2007 г. за
приемане на детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд, за
финансовата рамка 2007 – 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 64 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 79 от 2010 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 2 т. 8 се изменя така:
„8. изборът на изпълнител да е извършен
в съответствие с действащото национално
законодателство и по-специално със Закона
за обществените поръчки и подзаконовите
актове по прилагането му или със:
а) Постановление № 55 на Министерския
съвет от 2007 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм – за процедурите, обявени преди 1 април 2013 г.;
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б) Постановление № 69 на Министерския
съвет от 2013 г. за условията и реда за определяне на изпълнител от страна на кандидати
за безвъзмездна финансова помощ и бенефициенти на договорена безвъзмездна финансова
помощ от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз, Съвместната
оперативна програма „Черноморски басейн
2007 – 2013 г.“, Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм – за процедурите, обявени след 1 април 2013 г.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
а) в ал. 1, т. 2 накрая се добавя „или
съответните нормативни актове на друга
държава – членка на Европейския съюз, в
случаите, когато не е приложимо българското
законодателство“;
б) алинея 8 се изменя така:
„(8) По договори за безвъзмездна финансова
помощ за допустими се считат и разходите
съгласно член 1 от Регламент (ЕО) № 396/2009
на Европейския парламент и на Съвета за
изменение на Регламент (ЕО) № 1081/2006
относно Европейския социален фонд с оглед
разширяване кръга на видовете разходи, допустими за финансиране от ЕСФ (ОВ, L 126/1
от 21.05.2009 г.).“
§ 3. В § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба думите „§ 1, т. 3“ се заменят с „§ 1, т. 6“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6739

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 191
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 88 на Министерския съвет от 2010 г. за определяне на
първостепенния и второстепенните разпоредители с бюджетни кредити в Министерството
на правосъдието (обн., ДВ, бр. 37 от 2010 г.;
изм. и доп., бр. 63 от 2010 г., бр. 16 и 58 от
2011 г., бр. 56 и 103 от 2012 г. и бр. 13 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В т. 5 от приложението към чл. 2, ал. 2
числата „4602“ и „4491“ се заменят съответно
с „4599“ и „4488“.
Заключителна разпоредба
§ 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
6740
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 192
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 190 на
Министерския съвет от 2011 г. за временно
прекратяване дейността на задгранични представителства на Република България (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2011 г.; изм., бр. 51 от 2012 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 1 думите „Улан Батор – Монголия“ се заличават.
Заключителна разпоредба
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на външните работи.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6741

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 193
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение на нормативни актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В Устройствения правилник на Министерството на финансите, приет с Постановление № 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, 64 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 и 74 от 2013 г.), се правят
следните изменения:
1. В чл. 8, ал. 2 числото „652“ се заменя
с „646“.
2. В приложението към чл. 8, ал. 3:
а) в наименованието числото „652“ се заменя с „646“;
б) на ред „Специализирана администрация“
числото „438“ се заменя с „432“;
в) на ред „дирекция „Централно звено за
финансиране и договаряне“ числото „19“ се
заменя с „13“.
§ 2. В Правилника за прилагане на Закона
за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове, приет с
Постановление № 203 на Министерския съвет
от 1992 г. (обн., ДВ, бр. 87 от 1992 г.; изм. и
доп., бр. 102 от 1992 г., бр. 5 и 10 от 1993 г.,
бр. 61 от 1994 г., бр. 23 от 1995 г., бр. 52 от
2000 г., бр. 71 от 2006 г., бр. 60 от 2008 г.,
бр. 12 от 2009 г. и бр. 91 от 2010 г.), в чл. 13,
ал. 1 числото „13“ се заменя с „9“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6742
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 194
ОТ 29 АВГУСТ 2013 Г.

за изменение и допълнение на нормативни
актове на Министерския съвет
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В приложението към чл. 2, ал. 3 от
Постановление № 266 на Министерския съвет
от 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на труда и социалната
политика (обн., ДВ, бр. 91 от 2009 г.; изм. и
доп., бр. 2, 18 и 57 от 2010 г., бр. 38 и 88 от
2011 г. и бр. 58 от 2012 г.) се правят следните
изменения:
1. В т. 1 числото „2401“ се заменя с „2400“.
2. В т. 2 числото „4736“ се заменя с „ 4734“.
§ 2. В Устройствения правилник на Министерството на труда и социалната политика,
приет с Постановление № 266 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 91 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2010 г.; попр.,
бр. 3 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 18, 57 и 74 от
2010 г., бр. 38, 53 и 88 от 2011 г. и бр. 22 и 58
от 2012 г.), се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 15 числото „14“ се заменя с „12“.
2. В чл. 17, т. 7 думата „Финанси“ се заменя
с „Бюджет и финанси“.
3. В глава трета се създава раздел ІІІа
Финансов контрольор:
„Раздел IІІа
Финансов контрольор
Чл. 19а. (1) Финансовият контрольор е на
пряко подчинение на министъра и осъществява
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансово управление и
контрол в публичния сектор и утвърдената
от министъра на финансите методология на
всички документи, свързани с дейността на
министерството, с изключение на случаите, в
които предварителният контрол се осъществява от финансовите контрольори на Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“.
(2) Финансовият контрольор извършва
проверки на всички документи и приложенията към тях преди вземане/извършване на
решение/действие, свързано с дейността на
министерството, и изразява мнение за съответствие с приложимото законодателство.
(3) Условията и редът за извършване на
предварителен контрол от финансовия контрольор се определят с вътрешни актове,
утвърдени от министъра.“
4. В чл. 22 ал. 2 се изменя така:
„(2) Общата администрация е структурирана във:

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

1. дирекция „Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана“;
2. дирекция „Бюджет и финанси“;
3. дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“;
4. дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“;
5. дирекция „Връзки с обществеността“.“
5. Член 23 се изменя така:
„Чл. 23. Дирекция „Административно и
информационно обслужване и подготовка за
отбрана“:
1. организира, координира и осъществява
дейностите по административното обслужване
на физически и юридически лица чрез каналите за достъп до обслужване, включително
електронните административни услуги;
2. разработва, прилага, развива и координира Системата за управление на качеството
на министерството;
3. поддържа административния регистър
по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията
в частта относно административните услуги;
4. осъществява деловодното обслужване,
проследява движението чрез автоматизирана
информационна система и експедирането на
документите на администрацията;
5. извършва систематизиране и съхраняване
на всички документи в хартиен и електронен
вариант; организира експертизата, обработването и предаването на хартиените документи
в Националния архивен фонд;
6. организира и координира работата със
сътрудниците на министъра, заместник-министрите, началника на кабинета и главния
секретар;
7. координира техническата подготовка
и съгласуването и организира процеса по
внасяне проекти на актове за заседания на
Министерския съвет;
8. осигурява информация за заседанията и
актовете на Министерския съвет;
9. обобщава предложенията на министерството за законодателната програма на Министерския съвет, проследява изпълнението
на утвърдената законодателна програма и
прави отчети по нея;
10. осигурява публичност и прозрачност на
административните услуги от компетенциите
на министъра и участва в дейности по предоставяне на достъп до обществена информация;
11. разработва цялостната политика в областта на информационните технологии, планира, организира и координира внедряването
на нови информационни и комуникационни
технологии в министерството и в структурните му звена;
12. организира и отговаря за дейностите, свързани с планирането, отчетността,
въвеж дането, ползването, поддръж ката и
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извеждането от експлоатация на информационно-комуникационните ресурси в системата
на министерството;
13. съгласува и осъществява автоматизирания обмен на данни с национални и други
информационни системи;
14. изпълнява всички дейности, свързани
с издаването, използването и прекратяването
на удостоверенията за електронен подпис в
министерството;
15. организира и осъществява техническата
поддръжка и администрирането на официалния и неофициалния раздел на интернет
страницата на министерството; поддържа и
актуализира неофициалния раздел на интернет страницата;
16. организира създаването и поддръжката
на технологичната инфраструктура, свързана
с предоставянето на електронни административни услуги от министерството;
17. осигурява изграждането на интегрирана
информационна система чрез обединяване на
ведомствените информационни системи на
агенциите към министъра;
18. отговаря за цялостната дейност по
осигуряване на оперативната съвместимост,
мрежовата и информационната сигурност
на използваните информационни системи;
осигурява техническата поддръжка и управлението на административната информационна
система на министерството в съответствие
с изискванията на Закона за електронно
управление;
19. организира дейностите по военновременното планиране, изграж дането и експлоатацията на пунктовете за управление и
оповестяването на министерството при привеждането му от мирно на военно положение
и при бедствия;
20. организира и осигурява взаимодействието с Министерството на отбраната и с другите министерства и ведомства в процеса на
отбранителното планиране по отношение на
осигуряването на необходимите граждански
ресурси за отбраната на страната;
21. организира дейностите по проектирането, разработването, внедряването и експлоатирането на специализираната комуникационноинформационна система на министерството
за управление при бедствия, при извънредно,
военно положение и/или положение на война;
22. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване на министерството с
транспорт, както и регистрация на моторни
превозни средства, застраховане, поддръжка
и ремонт и годишни прегледи;
23. организира и отговаря за правилното,
законосъобразното и ефективното ползване,
управление и опазване на движимите вещи;
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24. о т говаря за снабд яване, ползване,
съхранение, поддръжка и ремонт на стоковоматериалните ценности;
25. организира дейностите по охраната и
пропускателния режим в сградата на министерството;
26. организира и осигурява почистването и
отговаря за санитарно-хигиенните условия в
административната сграда на министерството
и в прилежащите є терени.“
6. Член 23а се отменя.
7. Член 24 се изменя така:
„Чл. 24. Дирекция „Бюджет и финанси“:
1. съставя консолидиран проект на бюджет
и тригодишна бюджетна прогноза на министерството по Единната бюджетна класификация
и по програми;
2. изготвя месечното разпределение на
бюджета по икономически елементи на Единната бюджетна класификация и предлага на
министъра разпределението на бюджетните
кредити по второстепенни разпоредители;
3. разработва методология на счетоводната
и финансовата политика на министерството
по Закона за счетоводството и нормативните
актове по бюджетната политика;
4. организира и осъществява счетоводната
отчетност по Единната бюджетна класификация и по програми съгласно програмния
и ориентиран към резултатите бюджет и по
счетоводни сметки в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана
на бюджетните предприятия и приложимите
счетоводни стандарти;
5. осъществява дейностите по разпределянето, контрола и анализа за разходването на
средствата от второстепенните разпоредители
с бюджетни кредити и обосновката на предложения за корекции по техните бюджети,
осъществяването на контрол по трансфера
на собствени приходи на второстепенните
разпоредители към министъра;
6. съставя касови отчети за изпълнението
на бюджета, организира, координира, обобщава и изготвя финансови отчети за степента
на изпълнение на утвърдените политики и
програми по бюджета на министерството за
всеки отчетен период;
7. изготвя финансов отчет и оборотни
ведомости на министерството и консолидиран годишен финансов отчет и оборотни
ведомости на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра;
8. анализира и администрира разходите,
извършвани от министерството;
9. контролира плащанията по сключените
договори;
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10. извършва плащанията по договори,
финансирани от оперативните прог рами,
организира и поддържа отделна счетоводна
система или отделен модул в счетоводната
система и съставя отчет за касовото изпълнение по оперативните програми;
11. планира и утвърждава необходимите
средства за реализация на договорите, финансирани по оперативни програми чрез системата
на Единната сметка, и съставя обобщен отчет
за касовото изпълнение по тези договори за
системата на министерството;
12. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
13. изготвя и съхранява месечните ведомости за работните заплати и извършва
плащанията по тях;
14. издава удостоверение за осигурителен
доход въз основа на ведомостите на министерството и на ликвидирани ведомства, съхранявани в архива на министерството;
15. организира и извършва в установените
срокове годишните инвентаризации;
16. участва в изграждането и функционирането на системите за финансово управление
и контрол върху финансовата дейност на
министерството с изключение на дейностите,
свързани с изграждането и функционирането на системите за финансово управление и
контрол на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“.“
8. Член 24а се отменя.
9. Член 25 се изменя така:
„Чл. 25. Дирекция „Правно обслужване и
обществени поръчки“:
1. изготвя самостоятелно и контролира
законосъобразното съставяне на административните актове, договорите и другите документи, свързани с дейността на министъра и
на министерството;
2. оказва правна помощ и подпомага дейността на министъра, заместник-министрите
и административните звена в министерството,
като дава мотивирани становища и предложения по правни въпроси и съгласува проекти
на актове с изключение на тези, подготвяни
от специализираната администрация при упражняване на специалната є функционална
компетентност;
3. осъществява процесуално представителство пред съдилищата и други институции,
осигурява с правни средства своевременното
събиране на вземанията на министерството;
4. следи за законосъобразността на актовете и процедурите, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения и с възлагането
на обществени поръчки;
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5. изготвя проекти на решения за предоставяне или за отказ за предоставяне на
достъп до обществена информация по Закона
за достъп до обществена информация въз основа на представено мотивирано становище
от съответната дирекция за наличието на
информацията и нейния характер;
6. п лани ра, организи ра и координи ра
всички дейности във връзка с подготовката и
провеждането на процедури за възлагане на
обществени поръчки с изключение на процедурите за възлагане на обществени поръчки,
свързани с разходване на средства, съфинансирани от фондове на Европейския съюз, по
които тези функции са възложени на Главна
дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“, и изготвя обобщен
график за провеждане на всички обществени
поръчки през съответната година;
7. разработва документациите за участие,
подготвя и провежда процедурите за възлагане
на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила
за обществените поръчки на Европейската
общност и националното законодателство с
изключение на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по които тази функция е
възложена на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“,
като носи отговорност за законосъобразното
им откриване и провеждане;
8. изготвя договорите за възлагане на обществени поръчки и организира сключването
им, осъществява наблюдение и контрол върху
изпълнението им съвместно с отговорното
административно звено, от което получава
необходимата информация, с изк лючение
на процедурите за възлагане на обществени
поръчки, свързани с разходване на средства,
съфинансирани от фондове на Европейския
съюз, по които тези функции са възложени
на Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“;
9. води регистър за проведените процедури за възлагане на обществени поръчки с
изключение на процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по които тази функция е
възложена на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“;
10. подготвя и изпраща в нормативно установените срокове документите и информацията до Агенцията по обществени поръчки,
съответно до Регистъра на обществените поръчки към Агенцията по обществени поръчки,
до „Официален вестник“ и до Европейската
комисия, с изключение на процедурите за
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възлагане на обществени поръчки, свързани
с разходване на средства, съфинансирани от
фондове на Европейския съюз, по които тези
функции са възложени на Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти“;
11. отговаря за разработването, изменението и допълнението на вътрешните правила
за провеж дане на обществени поръчки с
изключение на тези, които регламентират
дейността на Главна дирекция „Европейски
фондове, международни програми и проекти“,
свързана с подготвянето и възлагането на
обществени поръчки;
12. съхранява документацията по провеждането на процедурите за възлагане на
обществени поръчки с изключение на документацията по процедурите за възлагане на
обществени поръчки, свързани с разходване
на средства, съфинансирани от фондове на
Европейския съюз, по процедурите, за които
отговаря Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“;
13. изготвя становища и съдейства за изграждане на правна защита при подадени
жалби във връзка с проведени процедури за
възлагане на обществени поръчки;
14. организира, отговаря и осъществява
контрол за правилното, законосъобразното и
ефективното ползване и управление, поддръжката и ремонта на имотите, предоставени на
министерството, включително застраховането
им съобразно действащото законодателство;
15. поддържа цялостната документация
на имотите;
16. координира дейността и подпомага
министъра при осъществяването на правомощията му по изпълнението на бюджета за
капиталови разходи, като подготвя и предлага
проекти на поименни списъци на обектите за
строителство и ремонт за съответната година,
които ще се финансират от министерството, организира и отговаря за дейностите по
провеждане на инвестиционната политика на
министерството;
17. осъществява мониторинг и контрол върху управлението на имотите, предоставени на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
18. поддържа регистъра на търговските
дружества по чл. 35 от Правилника за реда
за у пра ж н яване правата на държавата в
търговските дружества с държавно участие
в капитала.“
10. В чл. 28, т. 4 след думата „труда“ се
добавя „и трудова мобилност“.
11. В чл. 30:
11.1. В т. 2 след думата „равнище“ се добавя
„и демографското развитие“.
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11.2. В т. 3 думите „Националната стратегия
за демографско развитие на Република България 2006 – 2020 г.“ се заменят с „Актуализираната Национална стратегия за демографско
развитие на Република България 2012 – 2030 г.
и на Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора
2012 – 2030 г.“
12. В чл. 32:
12.1. В наименованието след думата „труда“
се добавя „и трудова мобилност“.
12.2. Създават се т. 11 – 18:
„11. координира и организира провеждането на политиката и изпълнението на
ангажиментите на Република България към
Европейския съюз от компетентност на министъра в областта на свободното движение
на работници, миграция и интеграция на
имигранти, както и в международни прояви
в тази област;
12. оказва съдействие и участва при изготвянето на необходимата информация, становища, рамкови позиции, позиции и указания
по материали, отнасящи се до областите на
свободното движение на работници, миграция и интеграция на имигранти и свързани
с процеса на представителство на Република
Българи я и министерството в работните
групи, органи и комитети на Европейския
съюз, както и с прилагането от страна на
Република България на съответното право
на Европейския съюз в тези области;
13. администрира дейността на Работна
група 2 в областта на свободното движение
на хора към Съвета по европейски въпроси
(СЕВ), както и на междуведомствените работни групи към нея;
14. координира и оказва съдействие за изготвяне на необходимата информация относно
процедури по чл. 226 и 227 от Договора за
създаване на Европейската общност в областта
на свободното движение на хора, трудовата
миграция и интеграцията и я представя за
одобрение на СЕВ;
15. представлява Република България и
министерството в Техническия комитет по
свободно движение на работници, Консултативния комитет по свободно движение на
работници, Групата на високо равнище по
свободно движение на работници, Националното звено за контакт към Европейската
мрежа по интеграция, Стратегическия комитет
по имиграция, граници и убежище, Групата
на високо ниво по убежище и миграция, Работната група по миграция и експулсиране и
др. в областите по свободното движение на
работници, миграция и интеграция на имигранти съобразно условията на съответното
упълномощаване на експерти от дирекцията
от министъра;
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16. организира, координира и участва в
подготовката, сключването и влизането в
сила на международни договори в областта
на миграцията с цел заетост и извършва
всички необходими национални процедури
за тяхното подписване и влизане в сила; организира, реализира и контролира тяхното
изпълнение;
17. координира и подпомага дейността на
Националния съвет по трудова миграция към
министъра;
18. оказва съдействие и контролира изпълнението на дейностите на Агенцията по заетостта в областта на посредническата дейност
по наемане на работа в чужбина, включително
на националния План за действие по EURES
за съответния период.“
13. В чл. 36:
13.1. В т. 1 след думата „заетостта“ запетаята и текстът до края се заличават.
13.2. Точка 2 се изменя така:
„2. участва в разработването и провеждането на национално ниво на политиките
на Европейския съюз в областта на социалната политика и заетостта, корпоративната
социална отговорност, вк лючително осигурява административното и техническото
обсл у ж ване на Консултативни я съвет по
корпоративна социа лна отговорност към
министъра;“.
13.3. В т. 4 думите „и на свободното движение на работници“ се заличават.
13.4. Точка 13 се отменя.
14. Приложението към чл. 15, ал. 2 се
изменя така:
„Приложение
към чл. 15, ал. 2
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена на
Министерството на труда и социалната политика – 301 щатни бройки
Политически кабинет
Главен секретар
Инспекторат
Финансов контрольор
Служител по сигурността на информацията
Дирекция „Вътрешен одит“
Обща администрация
в т.ч.:
Дирекция „Административно и информационно обслужване и подготовка за отбрана“
Дирекция „Бюджет и финанси“
Дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки“
Дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“
Дирекция „Връзки с обществеността“
Специализирана администрация

6
1
6
1
1
10
54
20
14
12
5
3
222
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в т.ч.:
Главна дирекция „Европейски фондове,
международни програми и проекти“
Дирекция „Жизнен стандарт, демографско
развитие, политики и стратегии“
Дирекция „Трудово право, обществено
осигуряване и условия на труд“
Дирекция „Политика на пазара на труда
и трудова мобилност“
Дирекция „Политика за хората с увреждания, равни възможности и социални
помощи“
Дирекция „Социално включване“
Дирекция „Европейски въпроси
и международно сътрудничество“

116
14
19
19
15
19
20“.

§ 3. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 2 от
Устройствения правилник на Агенцията по
заетостта, приет с Постановление № 125 на
Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 53
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2005 г., бр. 38
и 48 от 2006 г.; Решение № 12283 на Върховния
административен съд от 2006 г. – бр. 102 от
2006 г.; изм. и доп., бр. 86 и 101 от 2007 г.,
бр. 32 и 71 от 2008 г., бр. 2, 34, 74 и 85 от
2010 г. и бр. 21, 58 и 97 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „2401“ се заменя
с „2400“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „2270“ се заменя с „2269“.
3. На ред „дирекции „Бюро по труда“ числото „1839“ се заменя с „1838“.
§ 4. В приложението към чл. 7, ал. 3 от
Устройствения правилник на Агенцията за
социално подпомагане, приет с Постановление № 25 на Министерския съвет от 2003 г.
(обн., ДВ, бр. 15 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 63
от 2003 г., бр. 14 от 2005 г., бр. 48, 59, 74 и
88 от 2006 г., бр. 34 и 95 от 2007 г., бр. 32 и
71 от 2008 г., бр. 2, 17 и 74 от 2010 г., бр. 88
от 2011 г. и бр. 22 и 58 от 2012 г.), се правят
следните изменения:
1. В заглавието числото „4736“ се заменя
с „4734“.
2. На ред „Специализирана администрация“
числото „4584“ се заменя с „4582“.
3. На ред „Главна дирекция „Социално
подпомагане“ с 28 региона лни дирек ции
за социално подпомагане и 147 дирекции
„Социално подпомагане“ числото „4502“ се
заменя с „4500“.
§ 5. Постановлението влиза в сила 10 дни
след обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6743
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РЕШЕНИЕ № 502
ОТ 23 АВГУСТ 2013 Г.

за отчуждаване на имоти и части от имот и – ч а с т н а с о б с т в е н о с т, з а д ъ р ж а в н a
нуждa за изграждане на обект „Път Е-79
„Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до
км 305+220 – преоткосиране, пътен възел
„Боснек“ при км 299+173, пътен възел „Старо
село“ при км 301+862, и реконструкция на
техническа инфраструктура“ на територията
на област Перник
На основание чл. 34а, ал. 1 във връзка с
чл. 34б и § 1 от допълнителните разпоредби
на Закона за държавната собственост и чл. 60,
ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс и предвид необходимостта от осигуряване защита на особено важни държавни и
значими обществени интереси, своевременно
приключване на отчуждителните процедури
и осъществяване на строителните дейности
в определените срокове, ускоряване реализацията на проекта, което ще допринесе за
осигуряване на модерни експлоатационни
условия, за подобряване на функционирането
и стандарта на транспортно обслужване на
международния и вътрешния трафик и подобряване на безопасността и сигурността на
движението,
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
РЕШИ:
1. Отчуждава за държавна нужда за изграждане на обект „Път Е-79 „Даскалово – Дупница“ от км 287+450 до км 305+220 – преоткосиране, пътен възел „Боснек“ при км 299+173,
пътен възел „Старо село“ при км 301+862 и
реконструкция на техническа инфраструктура“ съгласно парцеларен план, одобрен със
Заповед № РД-02-14-520 от 12 август 2005 г.
на министъра на регионалното развитие и
благоустройството, имоти и части от имоти – частна собственост, представляващи поземлени имоти в горски територии, намиращи
се в землището на с. Боснек, община Перник,
и с. Старо село, община Радомир, област
Перник, подробно описани в приложението
по вид, размер, местонахождение, размер на
паричното обезщетение и собственици.
2. Средствата, необходими за финансиране
на процедурата по отчуждаване на имотите
по т. 1, са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“.
3. Допуска предварително изпълнение на
т. 1.
4. Решението може да се обжалва пред
Върховния административен съд в 14-дневен
срок по реда на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Зинаида Златанова
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
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Приложение
към т. 1
Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии, засегнати от парцеларния план
по т. 1 на решението, необходими за преоткосирането и от пътен възел „Боснек“ при км 299+173,
намиращи се в землището на с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник, област Перник

№ Имот
Вид
Имот
по № по
собственов №
ред ПП
ност
1

2

3

4

Име на собственика на имота

5

Обща
Площ,
Стойплощ
подленост на
на
жаща на паричноимота отчуж- то обез(в дка) даване щетение
(в дка)
(в лв.)
6

7

8

1.

7070

007070 частна

насл. Дине Малинов Йонев

2,194

0,005

6

2.

7071

007071

частна

насл. Спас Тренев Чаков

1,704

0,187

187

3.

7101

007101

частна

насл. Андон Генев Бурназов

2,268

0,164

206

4.

7103

007103

частна

насл. Спас Тренев Чаков

1,379

0,168

113

5.

7107

007107

частна

насл. Никола Тодоров Йонев

1,924

0,009

2

6.

7113

007113

частна

насл. Георги Михайлов Алисейн

3,143

0,008

13

7.

7114

007114

частна

насл. Илко Йорданов Алисейн

4,289

0,340

561

8.

7115

007115

частна

насл. Стоичко Георгиев Шейтански

10,449

1,312

2163

9.

7119

007119

частна

насл. Панталей Андонов Бойков

7,818

0,168

203

10. 7466

007466

частна

насл. Трайко Николов Йонев

0,747

0,162

41

11. 7468

007468

частна

Виктория Кирилова Димитрова

0,970

0,007

10

12. 7474

007474

частна

насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови

0,922

0,055

68

13. 7475

007475

частна

насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови

0,924

0,015

18

12020 012020

частна

насл. Иван Гюров Биков

0,834

0,005

1

15. 12057 112057

частна

насл. Георги Величков Андрейн

9,889

4,161

2455

16. 12058 112058

частна

насл. Косто Стаменков Йонев

4,305

1,697

1820

17.

14.

12059 112059

частна

насл. Стоил Илиев Генев

2,749

2,174

2231

18. 12060 112060

частна

насл. Андрей Генев Бурназов

1,571

0,974

955

19.

12061 112061

частна

насл. Рашо Генев Бурназов

0,989

0,007

2

20. 12062 112062

частна

насл. Тачко Илков Новачки

2,301

1,455

437

21. 12063 112063

частна

Александър Лазов Новачки

2,131

2,048

614

22. 12065 112065

частна

насл. Георги Величков Андрейн

1,558

0,004

1

23. 12087 112087

частна

насл. Симеон Алексов Христов

4,260

0,003

1

24. 12186 112186

частна

насл. Петър Галев Иванчев

4,217

0,025

6

25. 12195 112195

частна

насл. Георги Величков Андрейн

2,973

0,274

69

26. 12197 112197

частна

насл. Недялко Иванов Тонев

4,243

0,008

12

27.

12199 112199

частна

насл. Косто Стаменков Йонев

3,342

0,013

3

28. 12484 112484

частна

насл. Петър Галев Иванчев

4,173

2,364

2318

29.

12535 112555

частна

насл. Алексо Тодоров Николов

3,120

0,837

821

30. 14001 114001

частна

насл. Атанас Ранев Новачки

1,366

0,238

269

31.

14002 114002

частна

насл. Тачко Илков Новачки

3,402

0,319

361

32. 14008 114008

частна

насл. Атанас Милев Новачки

1,954

0,423

478

33. 14009 114009

частна

насл. Миле Божилов Новачки

1,941

0,236

267

34. 14011 114011

частна

насл. Йордан Благоев Кашпатов

1,848

0,109

123

35. 14013 114013

частна

Симеон Грозданов Петров и
Красимир Георгиев Грозданов

0,985

0,449

112

С Т Р.
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36. 14014 114014

частна

насл. Тачко Андонов Новачки

37.
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6
2,957

7
0,092

8
23

14030 114030

частна

насл. Велин Генев Христов

3,126

0,454

57

38. 14068 114068

частна

насл. Атанас Милев Новачки

4,039

1,826

457

39.

14090 114090

частна

насл. Мите Величков Новачки

1,361

0,004

1

40. 14091 114091

частна

насл. Христо Тодоров Новачки

1,067

0,132

33

41.

14093 114093

частна

насл. Стоил Любенов Новачки

4,846

1,824

456

42. 14095 114095

частна

Кирил Иванов Божиков

2,542

0,032

39

43. 14100 114100

частна

насл. Христо Малинов Иванчев

1,744

0,037

45

44. 14101 114101

частна

насл. Стоян Илков Ковачки

2,593

0,026

30

45. 14105 114105

частна

насл. Крум Тодоров Новачки

3,538

0,024

28

46. 14106 114106

частна

насл. Георги Алексов Братоин

3,800

0,115

136

47.

14107 114107

частна

насл. Симеон Алексов Христов

3,818

0,042

50

48. 14108 114108

частна

насл. Димитър Алексов Братоин

3,817

0,005

6

49.

14109 114109

частна

насл. Ленка Алексова Веселинова

3,820

0,017

20

50. 14110 114110

частна

насл. Лазар Александров Илиев

7,317

0,006

7

51.

14029 114203

частна

Александър Ангелов Христов

0,844

0,844

211

52. 15084 115084

частна

насл. Тодор Николов Новачки

2,624

0,170

51

53. 15085 115085

частна

Марин Георгиев Божиков

4,746

0,261

78

54. 15086 115086

частна

насл. Георги Величков Андрейн

5,780

0,080

78

167,261

26,414

18 753

Общо:

Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на
решението, засегнати от преоткосирането и от пътен възел „Старо село“ при км 301+862, намиращи
се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064, община Радомир, област Перник

№ Имот
Вид
Имот
по № по
собственов №
ред ПП
ност

Име на собственика на имота

Обща
Площ,
Стойност
площ
подлена парична
жаща на ното обезимота отчужда- щетение
(в дка)
ване
(в лв.)
(в дка)

1.

1074

001074

частна

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

1,742

2.

12015 012015

частна

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

3,829

0,054

81

3.

13031 013031

частна

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

1,033

0,302

35

4.

13036 013036

частна

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

0,596

0,587

69

7,200

0,978

194

Общо:

0,035

9

Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на решението, засегнати от реконструкция на водопроводи ∅ 80 при км 301+727 и ∅ 250 при км 301+727,
намиращи се в землището на с. Старо село, ЕКАТТЕ 69064, община Радомир, област Перник
Вид
собственост

Обща
Площ,
Стойност
площ на подлежана паимота
ща на от- ричното
(в дка) чуждаване обезще(в дка)
тение
(в лв.)

№ Имот
по № по
ред ПП

Имот
нов
№

1.

1074

001074 частна

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

1,742

0,207

52

2.

010075 010076 частна

насл. Илия Кръстев Радомирски

3,580

0,439

110

3.

13031

насл. Темелаки Атанасов Радомирски

1,033

0,037

4

Общо:

2,775

0,683

166

013031 частна

Име на собственика на имота
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Описание на отчуждените поземлени имоти в горски територии по парцеларния план по т. 1 на
решението, засегнати от изместването на ел. провод „Боснек – Дрога“, намиращи се в землището на
с. Боснек, ЕКАТТЕ 05760, община Перник, област Перник

№ Имот
по № по
ред

ПП

Вид
Имот

соб-

нов №

стве-

Име на собственика на имота

Обща

Площ,

Стой-

площ на

подле-

ност на

имота

жаща на парично-

(в дка)

отчужда- то обез-

ност

ване

щетение

(в дка)

(в лв.)

1.

7069

007069 частна насл. Коста Тренев Грозданов

2,424

0,077

95

2.

7070

007070 частна насл. Дине Малинов Йонев

2,194

0,685

844

3.

7071

007071 частна насл. Спас Тренев Чаков – с. Крапец

1,704

0,090

93

4.

7409

007409 частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови

0,922

0,018

5

5.

7474

007474

частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови

0,922

0,231

285

6.

7475

007475

частна насл. Стоян и Велин Илиеви Върганови

0,924

0,273

336

7.

12020 012020 частна насл. Иван Гюров Биков

0,834

0,178

45

8.

12057 112057 частна насл. Георги Величков Андрейн

9,889

0,905

226

9.

12058 112058 частна насл. Косто Стаменков Йонев

4,305

0,830

208

10. 12065 112065 частна насл. Георги Величков Андрейн

1,558

0,384

38

11.

3,643

0,002

1

12. 12087 112087 частна насл. Симеон Алексов Христов

4,260

0,478

120

13. 12088 112088 частна Владимир Николов Денчев

4,365

1,079

270

14.

частна насл. Недялко Иванов Тонев

4,243

0,556

807

частна насл. Косто Стаменков Йонев

3,342

0,054

14

16. 12484 112484 частна насл. Петър Галев Иванчев

4,173

0,661

165

17.

1,848

0,202

228

0,985

0,224

56

частна Тачко Андонов Новачки

2,957

0,859

1027

частна насл. Велин Генев Христов

3,126

0,513

65

1,361

0,292

73

12086 112086 частна насл. Атанас Ралев Новачки

12197 112197

15. 12199 112199
14011 114011

18. 14013 114013

частна насл. Йордан Благоев Кашпатов
частна Симеон Грозданов Петров и
Красимир Георгиев Грозданов

19.

14014 114014

20. 14030 114030
21.

14090 114090 частна насл. Мите Величков Новачки

22. 14091 114091

частна насл. Христо Тодоров Новачки

1,067

0,332

83

23. 14093 114093

частна насл. Стоил Любенов Новачки

4,846

0,314

79

24. 14095 114095

частна Кирил Иванов Божиков

2,542

0,054

65

25. 14029 114256

частна Александър Ангелов Христов

1,213

1,111

278

68,434

10,402

5502

Общо:
6635

С Т Р.
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ДЪРЖАВЕН

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ОТБРАНАТА
МЕМОРАНДУМ
ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

меж д у Министерството на отбраната на
Република България и Министерството на
националната отбрана на Социалистическа
република Виетнам за сътрудничество в областта на отбраната
(Одобрен с Решение № 475 от 8 август 2013 г.
на Министерския съвет. В сила от датата на
подписването му – 15 август 2013 г.)
Министерството на отбраната на Република
България и Министерството на националната
отбрана на Социалистическа република Виетнам, наричани по долу „Страните“,
Като отчитат необходимостта да дадат своя
принос за укрепване на мира и стабилността
в света,
Желаейки да работят за по-нататъшното
развитие на отношенията между своите държави и за изграждане на по-близки двустранни
отношения,
Изразявайки своя стремеж към взаимноизгодно сътрудничество, основаващо се на
взаимно уважение и доверие,
се споразумяха за следното:
Член 1
Цел и принципи на сътрудничеството
1. Този Меморандум утвърждава основните
принципи и процедури за осъществяване на
сътрудничество в областта на отбраната от
взаимен интерес за двете Страни.
2. Страните си сътрудничат на основата на
принципите на равнопоставеност, взаимната
изгода, взаимното зачитане и доверие.
3. Сътрудничеството съгласно този Меморандум се осъществява в съответствие с
нормите на националното законодателство
на двете Страни и международното право.
Член 2
Области на сътрудничество
1. Сътрудничеството се осъществява в
следните области:
а) отбранителна политика и политика за
сигурност;
б) военна подготовка и образование;
в) военнотехническа дейност;
г) военна информация;
д) борба с тероризма;
е) мироопазващи и хуманитарни операции;
ж) военна медицина;
з) военно-почивно дело;
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и) други области от взаимен интерес, одоб
рени от Страните.
2. За осъществяване на сътрудничеството
в областите, посочени в параграф 1 от този
член, Страните сключват или упълномощават
съответните свои представители да сключват,
в случай на необходимост, отделни Споразумения, съдържащи разпоредбите, приложими
за отделни области на сътрудничество.
3. Подписаните Споразумения, включително Споразумение между Изпълнителна
агенция „Социални дейности“ на Министерството на отбраната на Република България и
Главната политическа дирекция на Виетнамската Народна армия за обмен на делегации
за отдих и възстановяване, подписано на 12
декември 2008 г.,
Протокол за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана
на Социалистическа република Виетнам в
областта на подготовката на кадри, подписан
на 12 декември 2008 г.,
и двете Допълнителни споразумения към
Протокола за сътрудничество между Министерството на отбраната на Република България
и Министерството на националната отбрана
на Социалистическа република Виетнам в
областта на подготовката на кадри, подписани
на 21 юли 2010 г. и на 2 февруари 2012 г., се
приемат за отделни Споразумения съгласно
параграф 1 и параграф 2 на този член, като
техният срок на действие остава в сила до
изтичане на срока на действие на този Меморандум. В случай на противоречие между
техните разпоредби и тези на този Меморандум
последният има предимство.
Член 3
Форми на сътрудничество
1. Страните осъществяват сътрудничество
в следните форми:
а) официални посещения и работни срещи;
б) участие в програми за подготовка и
обучение на кадри;
в) обмен на ваканционни групи от военнослужещи;
г) участие в конференции, симпозиуми и
семинари;
д) обмен на информация, документи и
научни проекти от взаимен интерес.
2. В съответствие с този Меморандум
Страните могат да установяват други форми
на сътрудничество, регламентирани съгласно
член 2, параграф 2.
Член 4
Защита на информацията
1. Страните осигуряват защита на придобитата или обменената в процеса на сътрудничеството информация в съответствие с наци-
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оналните си законодателства и приложимите
международни договори в тази област между
съответните държави.
2. Страните се съгласяват да не използват
информацията, създадена или обменена в
процеса на сътрудничество, срещу интересите
на която и да е от Страните участнички.
3. Страните се съгласяват да не предоставят
на трета страна информацията, създадена или
обменена в процеса на това сътрудничество,
без предварителното писмено съгласие на
Страната, предоставила информацията.
Член 5
Планиране на годишното сътрудничество
1. Годишната Програма за сътрудничество
посочва конкретните дейности, техните форми, времето и мястото за провеждането им,
броя на участниците в тях, както и агенциите,
отговорни за изпълнението им.
2. Годишната Програма за сътрудничество,
която е основата за осъществяване на сътрудничеството през следващата година, се разменя
между Страните в писмен вид към дата 1-ви
октомври, като се утвърждава и подписва до
1-ви декември на текущата година.
Член 6
Агенции за координация на дейностите
1. За Министерството на отбраната на Република България: дирекция „Отбранителна
политика“, Министерство на отбраната.
2. За Министерството на националната
отбрана на Социалистическа република Виетнам: дирекция „Международни отношения“,
Министерство на националната отбрана.
Член 7
Финансови въпроси
1. Всяка Страна поема своите разходи,
свързани с изпълнението на дейностите съгласно този Меморандум, освен в случаите,
в които бъде договорено друго.
2. Представителите на двете Страни, допуснати до обучение, се освобождават от такси
при дългосрочно пребиваване в Приемащата
страна, както и при удължаване на срока на
пребиваването им.
Член 8
Уреждане на спорове
Всички спорове, възникнали при тълкуването или изпълнението на този Меморандум,
се уреждат чрез консултации и преговори
между Страните.
Член 9
Изменения
Този Меморандум може да бъде изменян
по всяко време с писменото съгласие на двете
Страни. Промените са неразделни части от
този Меморандум.
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Член 10
Заключителни разпоредби
1. Този Меморандум влиза в сила от датата
на подписването му от двете Страни.
2. Този Меморандум се сключва за срок
пет години с автоматично продължение на
действието му за всеки следващ петгодишен
период.
3. Действието на този Меморандум може
да бъде прекратено от всяка една от Страните
след писмено уведомяване на другата Страна
в срок 6 месеца преди датата на прекратяване.
4. С влизането в сила на този Меморандум
се прекратява действието на Споразумението
за взаимоотношения между Министерството на отбраната на Република България и
Министерството на националната отбрана
на Социалистическа република Виетнам,
подписано на 31 октомври 1996 г. в Ханой.
Този Меморандум е подписан в София на
15 август 2013 г. в два еднообразни екземпляра
на български, виетнамски и английски език,
всеки от които е с еднаква сила. В случай
на противоречия в тълкуването текстът на
английски език има предимство.
За Министерството
на отбраната на
Република България:
Ангел Найденов,
министър на отбраната
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За Министерството
на националната
отбрана на
Социалистическа
република Виетнам:
Генерал Фунг
Куанг Тханх,
министър на
националната отбрана

МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 40 от 2009 г.; изм.,
бр. 75 от 2012 г.)
§ 1. В приложение № 5 към чл. 13, ал. 2,
т. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 1, в списъка, в секция 1 след думите
„24 за Ирландия“ се добавя „25 за Хърватия“.
2. В допълнението, т. 1.1, в списъка след
думите „24 за Ирландия“ се добавя „25 за
Хърватия“.
Допълнителна разпоредба
§ 2. Наредбата въвежда изискванията на
Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
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областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.).
Заключителни разпоредби
§ 3. В Наредба № 61 от 2003 г. за одобряване
типа на нови моторни превозни средства по
отношение на допустимото ниво на шум и
за одобряване типа на изпускателната уредба
(обн., ДВ, бр. 87 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 55
от 2006 г., бр. 77 от 2007 г., бр. 93 от 2008 г.)
се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 7 към чл. 29, ал. 5 в
списъка след думите „24. за Ирландия;“ се
добавя „25. за Хърватия;“.
§ 4. В Наредба № 65 от 2003 г. за ЕО одобряване типа на устройства за звуков сигнал
на моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 87
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2006 г., бр. 77
от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 13, ал. 2 в
списъка след думите „24. за Ирландия;“ се
добавя „25. за Хърватия;“.
§ 5. В Наредба № 67 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на
резервоарите за течно гориво и на задната
нискоразположена защита и за одобряване
типа на задна нискоразположена защита (обн.,
ДВ, бр. 88 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 58 от
2006 г., бр. 24 от 2007 г.; изм., бр. 75 от 2012 г.)
се правят следните допълнения:
1. В § 2 от заключителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 9 към чл. 29, ал. 2, т. 4
в списъка след думите „24 – за Ирландия;“
се добавя „25 – за Хърватия;“.
§ 6. В Наредба № 71 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на
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спирачните уредби и за одобряване типа на
резервни комплекти спирачни накладки (обн.,
ДВ, бр. 22 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 64 от
2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 17 към чл. 26, част 1
в списъка след думите „24 за Ирландия;“ се
добавя „25 за Хърватия;“.
§ 7. В Наредба № 72 от 2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на
механичните теглително-прикачни устройства
и за одобряване типа на механични теглително-прикачни устройства (обн., ДВ, бр. 22 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 57 от 2006 г., бр. 77
от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 8, ал. 1, част
II в списъка след думите „24 за Ирландия;“
се добавя „25 за Хърватия;“.
§ 8. В Наредба № 76 от 2003 г. за ЕО одоб
ряване типа на пътепоказатели за моторни
превозни средства и техните ремаркета (обн.,
ДВ, бр. 106 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 92 от
2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Републ ика Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 12, ал. 1
в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 9. В Наредба № 78 от 2006 г. за одоб
ряване типа на: двигатели със запалване
чрез сгъстяване по отношение на емисиите
замърсяващи газове и частици; двигатели с
принудително запалване, работещи с гориво
„природен газ“ или „втечнен нефтен газ“, по
отношение на емисиите замърсяващи газове;
нови моторни превозни средства, оборудвани
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с тези двигатели (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.;
изм. и доп., бр. 3 от 2009 г.; изм., бр. 75 от
2012 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 18 от преходните и заключителните
разпоредби думите „и Директива 2005/78/ЕО
(изм. от Директива 2006/51/ЕО)“ се заменят
с „Директива 2005/78/ЕО (изм. от Директива
2006/51/ЕО) и Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои
директиви в областта на свободното движение
на стоки поради присъединяването на Репуб
лика Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 6 към чл. 19, ал. 1, част
2 в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 10. В Наредба № 80 от 2004 г. за одобряване типа на предни фарове против мъгла на
моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 22 от 2004 г., изм., бр. 79
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г.) се
правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, част
2 в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 11. В Наредба № 81 от 2004 г. за одобряване типа на осветители на задния регистрационен номер на моторни превозни средства и
техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 23 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.)
се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, част
II в списъка след думите „24 – за Ирландия;“
се добавя „25 – за Хърватия;“.
§ 12. В Наредба № 83 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на
отоплител (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 39 и 92 от 2006 г., бр. 79 от 2007 г.),
се правят следните допълнения:
1. В § 2 от заключителните разпоредби след
думите „Директива 2004/78/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
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областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 18, ал. 4
в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 13. В Наредба № 84 от 2004 г. за одоб
ряване на типа на нови моторни превозни
средства по отношение на външните изпъкнали
части (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм., бр. 79
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г., бр. 42
от 2008 г.) се правят следните изменения и
допълнения:
1. В чл. 2 думите „Наредба № 60 от 2003 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59
от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (ДВ,
бр. 40 от 2009 г.)“.
2. В чл. 33, ал. 4 думите „част II, приложение № 5 от Наредба № 60 от 2003 г. за
одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета“ се заменят с
„допълнението към приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета“.
3. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „обозначаващи държавите членки“ се
добавя „и на Директива 2013/15/ЕC на Съвета
от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение
на стоки поради присъединяването на Репуб
лика Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
§ 14. В Наредба № 85 от 2004 г. за одобряване типа на фарове за заден ход на моторни
превозни средства и техните ремаркета (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм., бр. 80 от 2006 г.;
изм. и доп., бр. 77 от 2007 г.) се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Републ ика Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 13, част 2
в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 15. В Наредба № 86 от 2004 г. за одобряване типа на габаритни светлини, стоп-сигнали и дневни светлини на моторни превозни
средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от 2006 г., бр. 77
от 2007 г.) се правят следните допълнения:
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1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1 в
списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 16. В Наредба № 87 от 2004 г. за одобряване типа на задни фарове против мъгла на
моторни превозни средства и техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят
следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 10, ал. 1, част
2 в списъка след думите „24 – за Ирландия;“
се добавя „25 – за Хърватия;“.
§ 17. В Наредба № 88 от 2004 г. за одоб
ряване на типа на светлинни устройства за
паркиране на нови моторни превозни средства (обн., ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 90 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят
следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1, част
2 в списъка след думите „24 – за Ирландия;“
се добавя „25 – за Хърватия;“.
§ 18. В Наредба № 89 от 2004 г. за изискванията към задължителните табели и надписи
за целите на одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (обн.,
ДВ, бр. 24 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 67 от
2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложението, част 2 в списъка след
думите „24 – Ирландия;“ се добавя „25 –Хърватия;“.
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§ 19. В Наредба № 91 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
и техните ремаркета по отношение на електромагнитната съвместимост и за одобряване
типа на електрически/електронен монтажен
възел по отношение на електромагнитната
съвместимост (обн., ДВ, бр. 28 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 52 и 61 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.;
изм., бр. 84 от 2009 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 23, ал. 3, част
2 в списъка след думите „24 – за Ирландия;“
се добавя „25 – за Хърватия;“.
§ 20. В Наредба № 94 от 2004 г. за ЕО
одобряване типа на облегалки за глава на
седалките на моторни превозни средства (обн.,
ДВ, бр. 30 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 92 от
2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 2 към чл. 10, ал. 2 в
списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 21. В Наредба № 95а от 2006 г. за одобряване типа на устройство за непряко виждане
и за одобряване типа на нови моторни превозни средства по отношение монтирането
на устройства за непряко виждане (обн., ДВ,
бр. 39 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 77 от 2007 г.)
се правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 5, т. 4
след думите „24 за Ирландия,“ се добавя „25
за Хърватия,“.
§ 22. В Наредба № 97 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
за превоз на пътници с повече от осем места
за сядане, без мястото на водача (обн., ДВ,
бр. 36 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 11 и 77 от
2007 г.) се правят следните допълнения:
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1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 7 към чл. 37, част I,
раздел 1:
а) в т. 6.11.1 след думите „Iesire de siguranta“
се добавя „ Izlaz u slučaju opasnosti“;
б) в т. 7.9.1 след думите „Oprire“ се добавя
„Autobus se zaustavlja“.
3. В приложение № 13 към чл. 43 след
думите „24 за Ирландия;“ се добавя „25 за
Хърватия;“.
§ 23. В Наредба № 99 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на предните нискоразположени
защитни устройства, на техния монтаж и за
одобряване типа на предни нискоразположени защитни устройства (обн., ДВ, бр. 36 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 2 и 77 от 2007 г.) се
правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 3, част
2 в списъка след думите „24 – Ирландия“ се
добавя „25 – Хърватия“.
§ 24. В Наредба № 100 от 2004 г. за ЕО
одобряване типа на нови моторни превозни
средства по отношение на седалките, тяхното закрепване и облегалки за глава и за ЕО
одобряване типа на седалки (обн., ДВ, бр. 37
от 2004 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2006 г.) се
правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 3 думите „Наредба № 60 за ЕО
одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 59
от 2003 г.)“ се заменят с „Наредба № 60 от
2009 г. за одобряване типа на нови моторни
превозни средства и техните ремаркета (ДВ,
бр. 40 от 2009 г.)“.
2. В чл. 18, ал. 5 думите „част II, приложение № 5 от Наредба № 60 за одобряване типа
на нови моторни превозни средства и техните
ремаркета“ се заменят с „допълнението към
приложение № 5 от Наредба № 60 от 2009 г.
за одобряване типа на нови моторни превозни
средства и техните ремаркета“.
3. В § 2 от заключителните разпоредби
след думите „Директива 2005/39/ЕС“ се пос
тавя запетая и се добавя „и на Директива
2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за
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адаптиране на някои директиви в областта
на свободното движение на стоки поради
присъединяването на Република Хърватия
(ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
§ 25. В Наредба № 102 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категория М3 и компоненти по отношение на пожароустойчивостта на вътрешното
оборудване (обн., ДВ, бр. 41 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 12 и 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 19, ал. 5, част
II в списъка след думите „24 за Ирландия;“
се добавя „25 за Хърватия;“.
§ 26. В Наредба № 104 от 2004 г. за ЕО
одобряване типа на нови моторни превозни
средства по отношение на устройствата за
защита срещу неразрешено използване и за
ЕО одобряване типа на имобилайзери и на
алармени системи (обн., ДВ, бр. 44 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г.) се правят
следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 7 към чл. 17, ал. 4 в
списъка след думите „24 за Ирландия;“ се
добавя „25 за Хърватия;“.
§ 27. В Наредба № 105 от 2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
по отношение на обезопасителните колани и
на системите за обезопасяване и за одобряване
типа на обезопасителни колани и системи за
обезопасяване (обн., ДВ, бр. 49 от 2004 г.; изм.
и доп., бр. 56 от 2006 г., бр. 77 от 2007 г.) се
правят следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 4 към чл. 8, ал. 9, част
II в списъка след думите „24 за Ирландия;“
се добавя „25 за Хърватия;“.
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§ 28. В Наредба № 107 от 2004 г. за одоб
ря ва не т и па на нови мо т орн и п ревозн и
средства по отношение на устройствата за
почистване и измиване на предни стъкла и
одобряване типа на устройството за измиване
на предни стъкла като отделен технически
възел (обн., ДВ, бр. 51 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 2 и 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 5 към чл. 17, ал. 3, т. 5
в списъка след думите „24. за Ирландия;“ се
добавя „25. за Хърватия;“.
§ 29. В Наредба № 110 от 2004 г. за одоб
ряване типа на фарове за къса и/или дълга
светлина и на източници на светлина, предназначени за одобрен тип светлинни устройства на нови моторни превозни средства и
техните ремаркета (обн., ДВ, бр. 53 от 2004 г.;
изм. и доп., бр. 13 и 77 от 2007 г.) се правят
следните допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Републ ика Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
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2. В приложение № 3 към чл. 9, ал. 3, част
2 в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се
добавя „25 – Хърватия;“.
§ 30. В Наредба № 114 от 2004 г. за ЕО
одобряване типа на светоотражателите на
нови моторни превозни средства и техните
ремаркета (обн., ДВ, бр. 56 от 2004 г.; изм. и
доп., бр. 13 и 77 от 2007 г.) се правят следните
допълнения:
1. В § 1а от допълнителните разпоредби след
думите „Директива 2006/96/ЕО“ се добавя „и
на Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май
2013 г. за адаптиране на някои директиви в
областта на свободното движение на стоки
поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от 10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 3 към чл. 7, ал. 1 в
списъка след думите „24 за Ирландия;“ се
добавя „25 за Хърватия;“.
§ 31. В Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства
от категория L (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.; изм.
и доп., бр. 67 от 2006 г.) се правят следните
изменения и допълнения:
1. В § 3 от заключителните разпоредби след
думите „Директива 2005/30/ЕО“ се пост авя
запетая и се добавя „и на Директива 2013/15/
ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране
на някои директиви в областта на свободното
движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (ОВ, L 158 от
10.06.2013 г.)“.
2. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2:
а) в раздел IV т. 47 се изменя така:
„47. Мощност за данъчни цели или
национален(и) код(ове):

Белгия: ........................................... България: ....................................... Чешка република: ...............................
Дания: .............................................. Германия: ...................................... Естония: .................................................
Ирландия: ....................................... Гърция: ............................................ Испания: ................................................
Франция: .......................................... Хърватия: ........................................ Италия: .....................................................
Кипър: ............................................. Латвия: ........................................... Литва: .....................................................
Люксембург: .................................. Унгария: ........................................... Малта: ....................................................
Нидерландия: ................................. Австрия: ......................................... Полша: ...................................................
Португалия: .................................... Румъния: ......................................... Словения: .................................................
Словакия: ....................................... Финландия: .................................. Швеция: ...................................................
Обединено кралство: ....................

“;
б) в раздел V:
аа) в част А, т. 1, секция 1 след думите „24 – Ирландия;“ се добавя „25 – Хърватия;“;
бб) в част Б, т. 1.1 в списъка след думите „24 – Ирландия;“ се добавя „25 – Хърватия;“.
§ 32. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2013 г.
Министър:
Данаил Папазов
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МИНИСТЕРСТВО
НА ФИНАНСИТЕ
Наредба за изменение на Наредба № Н-3 от
2012 г. за воденето, поддържането и подлежащите на вписване обстоятелства в електронните регистри на Държавната комисия
по хазарта и за предоставянето на електронни
услуги (ДВ, бр. 70 от 2012 г.)
§ 1. Член 16 се изменя така:
„Чл. 16. Комисията предоставя като електронни услуги административните услуги,
които са вписани в регистъра на регистрите
и данните, регистъра на информационните
обекти и регист ъра на елект ронните административни услуги съгласно Закона за
електронното управление и които са обявени
за електронно предоставяни услуги на официалната интернет страница на комисията и
на единния портал за достъп до електронните
административни услуги.“
§ 2. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) Искането за предоставяне на
електронна административна услуга се подава чрез попълване на електронна форма
по образец, вписана в съответните регистри
съгласно Закона за електронното управление и
подписана с квалифициран електронен подпис.
(2) Към искането по ал. 1 за издаване на
лиценз или разрешение се прилагат сканирани документите, определени в Наредбата
за документите, необходими за издаване на
лицензи по Закона за хазарта и за даване на
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разрешения за извършване на промени в тях,
приета с Постановление № 270 на Министерския съвет от 2012 г. (ДВ, бр. 85 от 2012 г.).
(3) В случаите по ал. 2 лицето, подало
искането, прилага към него декларация, с
която удостоверява идентичността на приложените сканирани документи с хартиените
оригинали.“
§ 3. Член 18 се изменя така:
„Чл. 18. (1) По всяко време в хода на производството по предоставяне на електронна
а д м и нис т рат ивна усл у га по ч л. 17, а л. 2
комисията може да изиска предоставянето
на хартиените оригинали на документите,
трансформирани в електронни чрез сканиране и приложени към електронното искане. В
случай че оригиналните документите не бъдат
представени или не отговарят на изискванията
на Наредбата за документите, необходими за
издаване на лицензи по Закона за хазарта и
за даване на разрешения за извършване на
промени в тях, се прилага чл. 24, ал. 2 ЗХ.
(2) По всяко време в срока на действие на
издадения лиценз комисията може да изиска
хартиените оригинали на документите, приложени сканирани по чл. 17, ал. 2.“
Заключителна разпоредба
§ 4. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Петър Чобанов
6711
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ

МИНИСТЕРСТВО
НА КУЛТУРАТА
ЗАПОВЕД № РД-9Р-10
от 17 юли 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-501
от 25 юли 2013 г.
На основание на чл. 25, ал. 4 от Закона за
администрацията, чл. 42 от Закона за подпомагане на земеделските производители във връзка
с чл. 6 и приложение ІІІ от Регламент (ЕО) № 73
от 19.01.2009 г. на Съвета за установяване на
общи правила за схеми за директно подпомагане
в рамките на Общата селскостопанска политика
и за установяване на някои схеми за подпомагане на земеделските стопани, за изменение на
регламенти (ЕО) № 1290/2005, (ЕО) № 247/2006,
(ЕО) № 378/2007 и за отмяна на Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 и одобрен док лад № 93-7938 от
25.07.2013 г. нареждам:
Изменям Заповед № РД-09-616 от 21.07.2010 г.
на министъра на земеделието и храните (ДВ,
бр. 63 от 2010 г.), изменена със Заповед № РД-09609 от 26.07.2011 г. (ДВ, бр. 76 от 2011 г.), изм. и
доп. със Заповед № РД-09-126 от 14.02.2012 г. (ДВ,
бр. 23 от 2012 г.), изм. със Заповед № РД-09-1418
от 18.12.2012 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.) и Заповед
№ РД-09-93 от 7.02.2013 г. (ДВ, бр. 21 от 2013 г.),
както следва:
В точка І. 4 се правят следните изменения:
1. Национален стандарт 4.1 се изменя така:
„Земеделски стопани, ползващи постоянно
затревени площи (пасища, ливади и мери), са
длъжни да ги поддържат чрез паша с минимална
гъстота от 0,15 животински единици на хектар
(ЖЕ/ха), и/или да извършват минимум 1 коситба
за съответната година – до 15 юли за равнинните
райони и до 15 август за планинските райони,
включени в обхвата на необлагодетелстваните
планински райони. За равнинните райони при
наличие на заповед за обявяване на съответната защитена зона от Националната екологична
мрежа „Натура 2000“, издадена по реда на Закона
за биологичното разнообразие, с включена в нея
забрана за косене до определена дата срокът за
извършване на коситба се удължава с 30 дни след
изтичане срока на забраната.“
2. Национален стандарт 4.2 се изменя така:
„Задължително е постоянните пасища и ливади
да се почистват от нежелана растителност – орлова
папрат (Pteridium aquilinum), чемерика (Veratrum
spp.), айлант (Ailanthus altissima) и аморфа (Amorpha
fruticosa).“
Министър:
Д. Греков
6572

На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство и
становище по т. 6 от протокол № 38 от 26.02.2013 г.
от заседание на СЕСОНКЦ, назначен със Заповед
№ РД-9К-44 от 14.02.2012 г.; изм. № РД-9К-171
от 11.09.2012 г. и № РД-9К-182 от 2.10.2012 г. на
министъра на културата нареждам:
Предоставям статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност от
новото време с категория „ансамблово значение“
на следния обект:
„Жилищно-търговска сграда на Иван Петрунов“, обявена в „Държавен вестник“ (бр. 40 от
1978 г.), като паметник на културата с категория
„местно значение“ и съгласно § 10, ал. 1 ПЗРЗКН
притежава статут на архитектурно-строителна
недвижима културна ценност с категория „местно значение“, намираща се в УПИ I-2, кв. 394,
с административен адрес бул. Витоша 7, София,
Столична община – район „Средец“, област София-град.
Териториален обхват: УПИ I-2, кв. 394 по
плана на гр. София.
Охранителна зона: не се предвижда, тъй като
попада в обхвата на групова НКЦ „Зона на исторически развилия се обществен градски център“
(а-1), ІІІ част, гр. 11.
Предписания за опазване:
Изисква се съхраняване на фасадата към бул.
Витоша и възстановяване на автентичния є облик по проект, който да се съгласува по реда на
ЗКН. Довършителните материали по фасадата да
бъдат аналогични на автентичните по вид, начин
на обработка и оцветяване. Всички елементи на
техническите инсталации да бъдат монтирани,
без да загрозяват сградата и без да пречат на
нейното експониране.
Допускат се вътрешни преустройства. Допуска
се надстройка и пристройка на сградата. Допускат
се кадастрални и регулационни промени. Допуска
се монтиране на информационни и рекламни
знаци при доказана необходимост и само за
функциите на сградата.
Министър:
П. Стоянович
6622
ЗАПОВЕД № РД-9Р-11
от 17 юли 2013 г.
На основание чл. 14, ал. 1, т. 2 и чл. 65, ал. 1,
т. 3 и ал. 2 от Закона за културното наследство и
становище по т. 3 от протокол № 26 от 25.04.2012 г.
от заседание на СЕСОНКЦ, назначен със Заповед № РД-9К-44 от 14.02.2012 г. на министъра на
културата, нареждам:
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Предоставям статут на единична архитектурно-строителна недвижима култу рна ценност
от новото време с категория „за сведение“ на
следния обект:
„Жилищна сградa на Димитър Алахверджиев“, деклариран с писмо № 1787 от 21.05.1976 г.
и писмо № 1616 от 12.05.1982 г. на НИПК като
паметник на културата и съгласно § 12, ал. 1
ПЗРЗК Н п ри т ежа ва с тат у т на дек лари ра на
архитектурно-строителна недвижима културна
ценност, намираща се в УПИ IX-9, кв. 542, с
административен адрес ул. Анжело Ронкали 16,
София, Столична община – район „Оборище“,
област София-град.
Териториален обхват: УПИ IX-9, кв. 542, по
плана на гр. София.
Охранителна зона: не се предвижда, тъй като
попада в обхвата на групова недвижима културна
ценност.
Предписания за опазване: изисква се:
1. Пълно документиране на сградата – архитектурно заснемане и фотодокументация.
2. Съхраняване на образната автентичност
на фасадaта към ул. Анжело Ронкали в частта,
разпoложена на уличната регулационна линия,
като се допусне увеличаване на площта за осветяване на помещенията, което да се съобрази с
характеристиките на автентичната фасада.
3. Съхраняване на материалната автентичност
на стълбищната клетка, включваща стълбата,
входа към нея, балкона над входа и частта от
фасадата към ул. Анжело Ронкали, отдръпната
от уличната регулационна линия.
4. Съхраняване на материалната автентичност
на източната фасада в частта, лежаща между
описаните елементи в т. 2 и 3.
5. При евентуално надстрояване и пристрояване се изисква отдръпване навътре с минимум
0,40 м от плоскостта на фасадите по т. 2, 3 и 4.
6. Да се изследва възможността за запазване
на сегментната в план стена, прилежаща на
стълбищната клетка, описана в т. 3.

6623

Министър:
П. Стоянович

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-85
от 19 август 2013 г.
На основание чл. 10, ал. 6 ЗНП, чл. 10, ал. 6
и чл. 14, ал. 2, т. 2 ППЗНП след подписване на
приемателно-предавателен протокол за прехвърляне на натурални и стойностни показатели на
Спортното училище „Васил Левски“ – Пловдив,
чрез бюджета на Министерството на младежта
и спорта, подписан от кмета на община Пловдив
и министъра на младежта и спорта, писмо с изх.
№ 04-25-67 от 26.07.2013 г. от министъра на финансите за извършване на корекция по бюджета на
Министерството на младежта и спорта и бюджета
на Община Пловдив и становище на експертната комисия, назначена със Заповед № 09-448 от
20.04.2010 г., изменена и допълнена със Заповед

ВЕСТНИК
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№ РД-09-1501 от 19.10.2011 г. на министъра на
образованието, младежта и науката, определям
Спортно училище „Васил Левски“ – гр. Пловдив,
община Пловдив, област Пловдив, със статут на
държавно училище по смисъла на чл. 10, ал. 2
ЗНП.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд.

6656

Министър:
А. Клисарова

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-564
от 16 юли 2013 г.
На основание чл. 39 във връзка с чл. 33, ал. 1,
т. 2 и чл. 43 ЗЗТ с цел опазване на растителен
вид – Провански салеп (Orchis provincialis Balbis)
и неговото местообитание:
1. Обявявам защитена местност „Находище
на Провански салеп – с. Лозенградци“ в землището на с. Лозенградци, ЕКАТТЕ 44080, община
Кирково, област Кърджали, с площ от 70,7 дка.
2. Защитената местност включва поземлени
имоти с идентификатори: 44080.11.981, 44080.11.982,
44080.11.983, съгласно кадастралната карта и
кадастралните регистри за землището на с. Лозенградци, ЕК АТТЕ 44080, община Кирково,
област Кърджали, одобрени със Заповед № РД-1850 от 15.07.2010 г. на изпълнителния директор на
Агенцията по геодезия, картография и кадастър
с обща площ 70,7 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна на предназначението и начина
на трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в си ла на тази заповед
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия
в кадастралната карта и кадастралните регистри
за землището на с. Лозенградци, ЕКАТТЕ 44080,
община Кирково, област Кърджали.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

6573

Министър:
И. Михайлова
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ЗАПОВЕД № РД-568
от 17 юли 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

На основание на чл. 39 във връзка с чл. 33,
ал. 1, т. 2 и чл. 43 ЗЗТ с цел опазване на серпентинитни хабитати, включващи голям брой
редки, застрашени и ендемични растителни
видове, много от които защитени по реда на
Закона за биологичното разнообразие: скална
поветица (Convolvulus boissieri), Странджанско
сапунче (Saponaria stranjensis), Родопска етионема (Aethionema rhodopaeum), Павлово омразниче (Onosma pavlovae), Клиновидно изтравниче
(Asplenium cuneifolium), Пеперудоцветен салеп
(Orhis papilionaceae), Родопска горска майка
(Lathraea rhodopaea), Румелийско подрумиче
(Anthemis rumelica):
1. Обявявам защитена територия – защитена
местност „Ултрабазични скали с пионерна тревна растителност“, в землищата на с. Чичево и
с. Крилатица, община Кирково, област Кърджали,
с обща площ 1251,195 дка.
2. Защитена местност „Ултрабазични скали с
пионерна тревна растителност“ включва имоти
с номера, както следва:
2.1. имот с номер 010214 съгласно картата
на възстановената собственост за землището
на с. Чичево, ЕКАТТЕ 81493, община Кирково,
област Кърджали, с площ 833,630 дка;
2.2. имот с номер 010662 съгласно картата
на възстановената собственост за землището на
с. Крилатица, ЕКАТТЕ 39877, община Кирково,
област Кърджали, с площ 417,565 дка.
3. В границите на защитената местност се
забранява:
3.1. промяна в предназначението и начина на
трайно ползване на земята;
3.2. строителство с изключение на дейности,
свързани с реконструкция и ремонт на съществуващи съоръжения;
3.3. търсене, проучване и добив на подземни
богатства;
3.4. залесяване;
3.5. внасяне на неместни видове.
4. След влизане в си ла на тази заповед
РИОСВ – Хасково, да предприеме необходимите
действия по отразяване на защитената територия в картата на възстановената собственост за
землищата на с. Крилатица и с. Чичево, община
Кирково, област Кърджали.
5. Защитената местност да се впише в Държавния регистър на защитените територии при
Министерството на околната среда и водите.
6. Нарушителите на тази заповед се наказват
съгласно административнонаказателните разпоредби на Закона за защитените територии.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

ЗАПОВЕД № РД-02-14-747
от 14 август 2013 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов тръбопровод за минимизиране на риска
от заустване на непречистени води в случаи
на въздействие върху съоръжения от природни
бедствия – наводнения, на основание § 52 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ) (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди
изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и
6 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) от Закона за устройство на територията, предвид обстоятелството, че обект:
„Енергийна компания „Марица Изток – 3“ – АД,
област Стара Загора, община Гълъбово, с. Медникарово“, е обявен за обект с национално
значение с Решение № 755 на Министерския
съвет от 21.09.2004 г.; писма с вх. № АУ-14-15 от
20.05.2013 г. и № АУ-14-15(2) от 9.07.2013 г. от Гари
Левсли – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – АД; писмо № АУ-10-36 от
17.08.2012 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване
на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 75 от
2012 г.; констативен акт от 5.11.2012 г. от Община
Гълъбово за липса на постъпили възражения;
протокол от проведено обществено обсъждане
от 12.03.2013 г.; протокол № 5 от 11.09.2012 г. от
заседание на Експертния съвет по устройство на
територията към Община Гълъбово за приемане
на проекта; Решение № 266 по протокол № 23
от заседание, проведено на 29.04.2013 г., с което
Общинският съвет – гр. Гълъбово, е съгласувал
проекта на ПУП – ПП; Решение № КЗЗ-02 от
29.01.2013 г. от Министерството на земеделието
и храните на Комисията за земеделските земи
за утвърждаване на трасе; становище от МОСВ
с писмо с изх. № ОВОС-216, 217 от 3.08.2012 г.,
че няма основания да бъдат провеждани процедури по реда на глава шеста, раздел трети от
Закона за опазване на околната среда и по реда
на глава втора от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
на защитените зони (наредбата за ОС), трасето
не попада в границите на защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии;
съгласувателни писма от Министерството на културата с № 33-44-374 от 19.07.2012 г. и от „Ситигаз
България“ – ЕАД, с изх. № СП-178 от 3.07.2013 г. с
изискване при полагането на тръбопровода да се
спазват нормативните светли отстояния спрямо
газопроводите одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Изграждане на
нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал
Искрица към ПСИВ и укрепване на бреговете на
река Соколица“ – ЛОТ 1 – част от „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ – АД“, намиращ се в поземлени

Министър:
И. Михайлова
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имоти в землището на с. Медникарово, община
Гълъбово: ПИ 47603.303.4 ПИ 47603.303.128, ПИ
011007, ПИ 01108, ПИ 000303, ПИ 011025, ПИ
011053, ПИ 000129, ПИ 012037, ПИ 012004, ПИ
012020, ПИ 012019, ПИ 000304, ПИ 012027, ПИ
012028 и ПИ 012030, съгласно приетата и одобрена
графична и текстова част на документацията,
представляваща неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
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За министър:
Д. Симидчиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-748
от 14 август 2013 г.
С оглед необходимостта от изграждане на
нов тръбопровод за минимизиране на риска
от заустване на непречистени води в случаи
на въздействие върху съоръжения от природни
бедствия – наводнения, на основание § 52 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ) (ДВ,
бр. 66 от 2013 г.), § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 (в редакцията преди
изм. и доп. на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във
връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и
6 (в редакцията преди изм. и доп. на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) от Закона за устройство на територията, предвид обстоятелството, че обект:
„Енергийна компания „Марица Изток – 3“ – АД,
област Стара Загора, община Гълъбово, с. Медникарово“, е обявен за обект с национално
значение с Решение № 755 на Министерския
съвет от 21.09.2004 г.; писма с вх. № АУ-14-14 от
20.05.2013 г. и № АУ-14-14(2) от 9.07.2013 г. от Гари
Левсли – изпълнителен директор на „КонтурГлобал Марица Изток 3“ – АД; писмо № АУ-10-37 от
17.08.2012 г. на Министерството на регионалното
развитие и благоустройството за разрешаване
изработването на проект за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване
на ПУП – ПП в „Държавен вестник“, бр. 75 от
2012 г.; констативен акт от 5.11.2012 г. от Община
Гълъбово за липса на постъпили възражения;
протокол от проведено обществено обсъждане
от 12.03.2013 г.; протокол № 5 от 11.09.2012 г. от
заседание на Експертния съвет по устройство на
територията към Община Гълъбово за приемане
на проекта; Решение № 267 по протокол № 23
от заседание, проведено на 29.04.2013 г., с което
Общинският съвет – гр. Гълъбово, е съгласувал
проекта на ПУП – ПП; Решение № КЗЗ-02 от
29.01.2013 г. от Министерството на земеделието
и храните на Комисията за земеделските земи
за утвърждаване на трасе; становище от МОСВ
с писмо с изх. № ОВОС-216, 217 от 3.08.2012 г.,
че няма основания да бъдат провеждани процедури по реда на глава шеста, раздел трети от
Закона за опазване на околната среда и по реда
на глава втора от Наредбата за условията и реда
за извършване на оценка за съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни
предложения с предмета и целите на опазване
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на защитените зони (наредбата за ОС), трасето
не попада в границите на защитени територии
по смисъла на Закона за защитените територии;
съгласувателни писма от Министерството на
културата с № 33-44-454 от 19.07.2012 г.; разрешително за ползване на повърхностен воден обект №
32170414 от 13.05.2013 г., приложено в писмо изх.
№ ПВО-2 от 18.05.2013 г. от Басейнова дирекция
за управление на водите „Източнобеломорски
район“ с център Пловдив, и от „Ситигаз България“ – ЕАД, с изх. № СП-178 от 3.07.2013 г. с
изискване при полагането на тръбопровода да се
спазват нормативните светли отстояния спрямо
газопроводите одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект „Изграждане на
нов тръбопровод за връщаща вода от сгуроотвал
Искрица към ПСИВ и укрепване на бреговете на
река Соколица“ – ЛОТ 2 – част от „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ – АД“, намиращ се в поземлени
имоти в землището на с. Медникарово, община
Гълъбово: ПИ 012030, ПИ 012031, ПИ 000078,
ПИ 000080, ПИ 000140, ПИ 000081, ПИ 000588,
съгласно приетата и одобрена графична и текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от тази заповед.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.
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За министър:
Д. Симидчиев

ЗАПОВЕД № РД-02-14-775
от 16 август 2013 г.
С оглед необходимостта от реконструкция
и модернизация на съществуващото рибарско
пристанище, попадащо в строителните граници на
гр. Поморие и обхващащо поземлени имоти (ПИ)
с идентификатори № 57491.503.545 и 57491.503.466,
чрез разширяване на границите му посредством
пристрояване на съществуващите имоти и ново
строителство в акваторията на Черно море, ПИ
с проектни идентификатори по кадастралната
карта на гр. Бургас – 57491.503.459, 57491.503.465,
57491.503.467, 57491.503.555 и 57491.503.556, на
основание § 52, ал. 1 и 2 от преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение
и допълнение на Закона за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ) и чл. 112е, ал. 4 от Закона
за морските пространства, вътрешните водни
пътища и пристанищата на Република България
(ЗМПВВППРБ) във връзка с чл. 128, ал. 6 и 13
и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ и чл. 10, ал. 3, т. 1 от
Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК), писмо-заявление на възложителя
Община Поморие изх. № 04-03-10 от 2.07.2013 г.
(наш вх. № АУ-14-13(6) от 4.07.2013 г.), Заповед
№ РД-02-14-3019 от 21.12.2012 г. на министъра на
регионалното развитие и благоустройството за
разрешаване изработването на проект за изменение на подробния устройствен план – план за
регулация и застрояване на рибарското пристанище – Поморие (на основание чл. 135, ал. 1 и 3
във връзка с чл. 134, ал. 1, т. 2 ЗУТ и във връзка
с чл. 112е, ал. 4 ЗМПВВППРБ), генерален план за
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развитие на рибарското пристанище, писмо изх.
№ 7261 от 29.11.2012 г. и Решение № БС-94-ПР от
29.11.2012 г. на директора на РИОСВ – гр. Бургас,
за преценяване необходимостта от извършване
на оценка на въздействието върху околната
среда, здравно зак лючение на Регионалната
здравна инспекция – Бургас, изх. № 53-07-07 от
15.01.2013 г., съгласувателни писма и становища
на: Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията – изх. № 0602-14 от 6.03.2013 г., дирекция „Морска администрация“ – Бургас – изх. № 361 от 18.02.2013 г.,
Министерството на земеделието и храните – изх.
№ 07-263 от 28.03.2013 г., Центъра за подводна
археология – Созопол – изх. № 9 от 30.01.2013 г.,
Министерството на културата – изх. № 33-НН-107
от 22.02.2013 г., „Геозащита“ – ЕООД, Варна – изх.
№ ППР-395 от 22.05.2013 г., съгласувателни писма
на експлоатационните дружества „ЕВН България ЕР“ – АД, и „В и К“ – ЕАД, Бургас, акт
за публична общинска собственост № 5268 от
21.06.2012 г., акт за публична общинска собственост № 5479 от 23.04.2013 г., придружени с актуални скици от Агенцията по геодезия, картография
и кадастър – Бургас, акт за публична държавна
собственост № 6575 от 5.12.2012 г. и Решение
№ 1064 на Министерския съвет от 20.12.2012 г.,
Решение № 481 от 7.03.2013 г. на Общинския
с ъвет – г р. Поморие, решен и я по п ро т окол
№ УТ-01-02-11А от 15.05.2013 г. на Националния
експертен съвет по устройство на територията и
регионална политика при МРРБ одобрявам подробен устройствен план – изменение на плана за
регулация и застрояване (ПУП – ИПРЗ) за УПИ
V-459, 465, 466, 467, 545, 555, 556, намиращ се в
кв. 19А по плана на гр. Поморие, с отреждане – „За
рибарско пристанище“, попадащ в охранителна
зона „А“ по ЗУЧК, съгласно приетата графична и
текстова част на документацията, представляваща
неразделна част от тази заповед.
Проектът на ПУП – ИПРЗ е придружен от
план-схеми по части: „Специализирана схема“,
„Електроснабдяване“, „Вoдоснабдяване и канализация“ – площадкови схеми.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в 30-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ чрез МРР.

6606

Министър:
Д. Терзиева

ДЪРЖАВНА КОМИСИЯ
ЗА ЕНЕРГИЙНО И ВОДНО
РЕГУЛИРАНЕ
ПРАВИЛА
за управление и технически правила на газо
преносните мрежи
Раздел I
Общи положения
Обхват на прилагане на правилата
Чл. 1. Тези правила се прилагат по отношение
на експлоатацията на газопреносните мрежи, собственост на оператора на газопреносната мрежа.
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Раздел IІ
Основни елементи на газопреносните мрежи
и технически изисквания към устройството и
експлоатацията им
Чл. 2. (1) Газопроводи и прилежащи съоръжения:
1. преносните газопроводи на мрежите са
проектирани за максимално допустимо работно
налягане; същите са разделени на секции чрез
линейни кранове, разположени на разстояние до
30 km един от друг и оборудвани със система за
аварийна защита; газопроводите са сегментирани на участъци с пускови и приемни камери за
очистване вътрешната повърхност и за извършване на вътрешнотръбни инспекции за оценка
техническото състояние на тръбите;
2. техническите изисквания за устройство и
експлоатация на основните елементи на газо
преносните мрежи се определят в съответствие
с действащото законодателство.
(2) Компресорни станции:
1. компресорните станции са предназначени за
възстановяване на загубите на налягане по трасето
на газопровода и за осигуряване на необходимите
условия за пренос на природен газ; основното
технологично оборудване на компресорните
станции са компресорни агрегати, оборудвани с
центробежни компресори, задвижвани от газови
турбини, и компресорни агрегати, оборудвани с
бутални компресори, задвижвани от електрически
двигатели, съоръжени с обслужващи системи и
автоматизирани системи за управление и защита;
2. основните технически изисквания, на които
отговарят компресорните станции, са специфицирани в Наредбата за устройството и безопасната
експлоатация на преносните и разпределителните
газопроводи и на съоръженията, инсталациите
и уредите за природен газ, приета с ПМС № 171
от 2004 г. (ДВ, бр. 67 от 2004 г.).
(3) Газорегулиращи (ГРС, АГРС) и газоизмервателни (ГИС) станции:
1. ГРС (АГРС) са оборудвани с инсталация за
филтриране на природния газ, линии за регулиране
на налягането, линии за търговско измерване на
пренесените количества природен газ, инсталация
за поддържане температурата на газа в граници,
осигуряващи нормална работа на регулаторите на
налягане, спирателна, превключваща и предпазно-защитна арматура; ГИС съдържат аналогични
съоръжения с изключение на линиите за регулиране на налягането и съответно инсталация за
поддържане температурата на газа;
2. основните техническите изисквания на
газорегулиращи и газоизмервателни станции са
регламентирани в действащото законодателство.
(4) Информационна система:
1. операторът на газопреносната мрежа изгражда, поддържа и развива информационна
система с включени всички елементи на мрежите
и която служи за управление на обекти/съоръжения, събиране и архивиране на данни, анализ
на състоянието, проверка на режими и др.; за
преносна среда се използват медни и оптични
кабели, както и безжична комуникация;
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2. предаването на данни от средствата за
измерване на природен газ е чрез устройства за
пренос на данни от всеки ГРС, АГРС и ГИС; при
случаи на липса на комуникация с обект поради
загуба на комуникация за определен период от
време данните се събират и съхраняват от устройствата на обекта и след възстановяване на
връзката се попълват в информационната база.
Раздел ІIІ
Качество на природния газ и определяне на
качествените параметри
Чл. 3. (1) Качеството на природния газ се
определя от неговия състав, физични и химични
показатели и зависи от мястото на добив, съотношението на смесване на газове с различни
параметри, както и експлоатационните особености
на газопреносните мрежи.
(2) Природният газ, който се подава към
газопреносните мрежи, трябва да отговаря на
качествените параметри, посочени в приложение
№ 1 към тези правила.
(3) Химическият състав на природния газ
се измерва от инсталирани за целта газхроматографи на съответни ключови входно/изходни
точки на мрежите, определени по начин, който
дава възможност да бъде установен химическият
състав във всяка от изходните точки на мрежите
с достатъчна степен на достоверност (приложение
№ 2 от тези правила). Данните за съответните
зони към всяка от ключовите точки се публикуват
ежедневно на интернет страницата на оператора
на газопреносната мрежа.
(4) В случаите, когато входни и изходни ГИС
не са собственост на оператора на газопреносната мрежа, качествените параметри се измерват и определят със средствата за измерване на
съответния съседен оператор на ГИС и данните
се предоставят на оператора. Периодичността
на измерване и методите за определяне на качествените параметри на газа, както и начинът
на предоставяне на данните и контролът върху
работоспособността и точността на работа на средствата на измерване са предмет на споразумение
със съседните оператори или с трети лица, на
които те са учредили права и/или задължения по
експлоатацията или контрола на съоръженията.
(5) Операторът на газопреносната мрежа измерва и констатира качествените параметри на
природния газ, пренесен през газопреносните
мрежи, и предоставя на клиентите на мрежите
данните за качеството на природния газ, предаван
на изходните точки, с издаването на ежедневен
сертификат.
Раздел ІV
Технически условия за безопасна и надеждна
експлоатация на газопреносните мрежи на оператора на газопреносната мрежа
Чл. 4. (1) Устройството и безопасната експлоатация на преносните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен
газ и техническите правила и нормативи за
проектиране, изграждане и ползване на обектите
и съоръженията за пренос се регламентират от
действащото законодателство.
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(2) Операторът носи отговорност за сигурната,
безопасна и ефективна работа на собствените
газопреносни мрежи и техните съоръжения,
както и за надеждния пренос на природен газ в
съответствие с действащите наредби, технически
норми и приложимите стандарти в тази област,
а така също и с инструкциите, предоставени от
производителите на съответното оборудване.
(3) Отговорността за сигурната, безопасна и
ефективна работа на съоръженията, присъединени към газопреносните мрежи, които не са
собственост на оператора, е за лицата, които ги
притежават или на които им е изрично възложено
да ги експлоатират и поддържат.
(4) За гарантиране сигурността и надеждността
на функциониране на мрежите операторът на
газопреносната мрежа извършва следните превантивни дейности по преносните газопроводи
и газопроводните отклонения съгласно изискванията на приложимите стандарти, Наредбата
за устройството и безопасната експлоатация на
преносните и разпределителните газопроводи
и на съоръженията, инсталациите и уредите
за природен газ и вътрешните инструкции на
дружеството:
1. проверки, огледи и обход на трасето на газопроводите и профилактика на линейни кранове,
очистни съоръжения и арматура;
2. непрекъснат мониторинг на електрохимична защита и обслужване и ремонт на катодните
станции и съоръжения;
3. профилактични очиствания на вътрешната повърхност на преносните газопроводи
и газопроводни отклонения и провеждане на
вътрешнотръбни инспекции за установяване
техническото състояние на тръбите и оценка на
пригодността им;
4. изпълнение на ремонтни дейности съгласно програми за ремонт след вътрешнотръбни
инспекции и оценка на пригодността;
5. планови преизпитвания на якост и плътност.
(5) За осигуряване на надеждност, непрекъсваемост и сигурност на преноса съгласно
приложимите стандарти, наредби и инструкции
за експлоатация и поддръжка на агрегатите и
съоръженията към тях операторът извършва
следните дейности по компресорните станции:
1. планово-предупредителни ремонти на основното технологично оборудване, проверки и
настройки на агрегатните и общостанционните
системи за автоматично управление, регулиране
и защита;
2. изпитания на якост и плътност обвръзката
и технологични съоръжения на площадките на
компресорните станции и осигуряване херметичност на всички технологични и спомагателни
системи;
3. проверка и настройка на предпазната арматура на компресорните станции и пожарогасителни
и пожароизвестителни системи.
(6) За осигуряване на надеждно функциониране на средствата за измерване на природния
газ съгласно Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол,
приета с ПМС № 239 от 2003 г. (ДВ, бр. 98 от
2003 г.), приложимите стандарти и инструкции
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за експлоатация и поддръжка на съоръженията
операторът извършва следните дейности по ГРС,
АГРС и ГИС:
1. обслужване и настройка на инсталациите
за филтриране на природния газ, регулираща и
предпазна арматура и профилактика на инсталациите за подгряване на природния газ;
2. планови ремонти и дейности по поддръжката;
3. преизпитване на якост и плътност на съдове,
работещи под налягане.
(7) Операторът на газопреносната мрежа
поддържа резерв от агрегати и резервни части за
тях на компресорните станции за осигуряване на
необходимата мощност за пренос, както и запас
от резервни части, ремонтни комплекти, кранове,
консумативи и тръби.
(8) Операторът поддържа необходимите количества собствен природен газ във всяка от мрежите
за целите на осъществяване на пренос на газ за
клиенти, без да се нарушава надеждността при
работата на технологичните инсталации. Обемът
на този газ зависи от действителните експлоатационни параметри на газопреносните мрежи.
(9) За целите на сигурността и непрекъсваемостта на преноса на газ операторът определя
диапазон за максимално и минимално работно
налягане и количества (капацитети) за всяка
входно/изходна точка при спазване на следните
условия:
1. максималното работно налягане в преносните газопроводи да не надвишава нито максималното проектно налягане, нито максималното
допустимо налягане, което е определено от
оператора или компетентен орган за съответни
съоръжения или участъци от мрежите, с оглед
превенция за обезпечаване на сигурността им;
в съответствие с изиск ването на оператора
свързаните към мрежите оператори трябва да
предоставят газа в съответните входни точки с
налягане, което не може да превишава стойността
на максималното работно налягане за всяка от
мрежите;
2. минималното работно налягане на физическите точки на мрежите се определя така, че да
се поддържа в съответствие с функционалните
характеристики на мрежите, като напр. случаите
за минимални изисквания по отношение на входа
към компресорните станции; в съответствие с
изискването на оператора свързаните към мрежите оператори трябва да предоставят газа в
съответните входни точки с налягане, което не
може да бъде по-ниско от определеното минимално входно налягане, необходимо за надеждното
функциониране на преносната мрежа съобразно
техническите условия на мрежата; гарантирането
на по-високо налягане в определени изходни точки се извършва въз основа на отделен договор с
оператора, в който страните уточняват условията
и начина на осигуряването му;
3. максималните количествата газ, които
могат да се транспортират за определен период
от време през всяка от мрежите, както и през
всяка входна и изходна точка, зависят от максималното и действителното работно налягане,
входните и изходните налягания, диаметъра на
газопроводите и тяхната дължина, коефициента
на натоварване на съответната мрежа, както
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и мястото на свързване към газопреносните
мрежи; отчитайки интегритета на газопровода,
хидродинамичните възможности на мрежата,
максималната възможност на съоръженията за
измерване, както и договорените капацитети
по входните и изходните точки на съответната
мрежа, операторът определя и публикува на интернет страницата си актуалните капацитетни
възможности на входните и на изходните точки
по видове капацитет, както следва:
а) технически (твърд) капацитет – представляващ максималния газов поток (количество
природен газ за единица време), който операторът
осигурява, с изключение на времето за планови
ремонти или при аварийни ситуации;
б) прекъсваем капацитет – представляващ
максималния допълнителен газов поток (количество природен газ за единица време), което
операторът може да осигури в тази входна или
изходна точка над обявения технически (твърд)
капацитет, при максимално благоприятни условия в системата;
4. коефициенти на натоварване (load factor) на
преносните мрежи се осигуряват от оператора за
всяка една изходна точка.
(10) При експлоатация на мрежите се определят ограничения и в случаите на извършване на
планирани работи по мрежите, свързани с дейности по поддръжка, ремонт или реконструкция.
(11) Техническите условия за газоизмервателен
пункт за вход или изход на природен газ във/от
газопреносните мрежи, които се намират извън
територията на Република България, както и
начините за обмен на информация са предмет
на съгласуване между съответните преносни
оператори на взаимосвързаните мрежи.
Раздел V
Технически условия по отношение на измерването на количествата природен газ
Чл. 5. (1) Средствата за търговско измерване
на природен газ, монтирани в газоизмервателни
станции, които се намират извън територията
на страната, не са собственост на оператора на
газопреносната мрежа и отговорността за тях се
носи от съответния оператор на ГИС.
(2) Редът за осъществяване на периодичен
контрол и проверки от страна на оператора на
газопреносната мрежа на системи за измерване
по ал. 1 се определя в споразумения с операторите на свързаните газопреносни мрежи или с
трети лица, на които те са учредили права и/или
задължения по експлоатацията или контрола на
съоръженията.
(3) Средствата за търговско измерване на
природен газ, монтирани в ГРС, АГРС и ГИС,
които са елементи от преносните мрежи на оператора на газопреносната мрежа, се проектират
и изграждат в съответствие с изискванията на
приложимото българско законодателство, приложимите български, европейски и световни
стандарти и норми.
(4) Операторът е отговорен за:
1. поддържане и контролиране на средствата
за търговско измерване, като основно изискване
е те да работят коректно в допустимия обхват
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на измервателните уреди по разход и да са в
границите на допустимите грешки съгласно
изискванията на приложимото законодателство;
2. извършване на метрологичен контрол – последващи проверки на средствата за измерване на
природен газ (разходомери за газ и коригиращи
устройства за обем) от лица, оправомощени от
председателя на ДАМТН да извършват проверки
в съответствие с периодичността на проверките,
съгласно изискванията на приложимото законодателство.
(5) Търговското измерване на пренесеното
през мрежите количество природен газ до клиенти на територията на страната се извършва
задължително на газоизмервателна линия, част
от газопреносната мрежа и собственост на оператора на газопреносната мрежа, като това са
единствените меродавни показания на средства
за измерване.
(6) Търговско измерване на пренесеното през
мрежите количество природен газ от входни или
до изходни точки на територията на страната
може да бъде извършено и на газоизмервателна
линия, която не е собственост на оператора и
която е част от пряко присъединено съоръжение
към преносната мрежа, само в случаите, когато
операторът не разполага с действащо в момента
средство за измерване в тази точка и собственикът
на измервателната линия е осигурил на оператора безпрепятствен достъп до измервателните
и регулиращите уреди на пряко присъединеното
съоръжение.
(7) В случаите по ал. 6 правата на оператора
се уреждат със споразумение за оперативно взаимодействие (приложение № 3). При неизпълнение
на задълженията по споразумението, както и при
липса на споразумение, операторът има право
да преустанови газоподаването от или към това
съоръжение по всяко едно време с принудително
спиране на газовия поток.
(8) Измерването на количествата природен
газ се извършва в обемни единици m³ (кубически
метри) при стандартни условия – температура
20 °С и абсолютно налягане 0,101325 МРа, и се
изразява в енергийни единици MWh.
(9) Търговската единица, използвана за отчитане на фактическия пренос на газ, се изразява
в стандартни кубически метри или в MWh, а за
резервиране на капацитет се изразява в MWh на
денонощие или в кубически метри на денонощие.
Раздел VІ
Технически правила за оперативно управление
Чл. 6. (1) Съгласно чл. 185 ЗЕ централизираното оперативно управление, координирането и
контролът на режима на работа на газопреносната мрежа се осъществяват от оператора на
газопреносната мрежа чрез звено за оперативно
управление.
(2) Дейностите, свързани с оперативното управление, се осъществяват от главно диспечерско
управление (ГДУ) на оператора на газопреносната
мрежа чрез централна диспечерска служба (ЦДС)
и районни диспечерски служби.
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(3) ГДУ гарантира сигурен, надежден и ефективен пренос на газ през газопреносните мрежи при
отчитане изискванията за цялостен интегритет на
всяка от мрежите и работи в тясна координация
с диспечерските центрове на другите оператори.
(4) Дейността на ГДУ обхваща изпълнението
на следните основни задачи:
1. определяне на експлоатационните изисквания на мрежите по отношение гранични величини на налягане, температура, поток, качество
на природния газ, гранични експлоатационни
показатели на компресорните станции така, че
да се гарантира надеждност, качество и цялост
на газопреносните мрежи;
2. определяне на размера по видовете капацитет
на входните и на изходните точки, който може
да се предложи на ползвателите на мрежите,
съгласно разработена методика, като взема под
внимание целостността и експлоатационните
изисквания на мрежите; методиката за изчисление на капацитета се публикува на интернет
страницата на оператора:
3. определяне на работните режими на газопреносните мрежи чрез:
а) разработване на схемите на работа на газопреносните мрежи, отговарящи на необходимата
степен на сигурност и минимални загуби, като
изчислява потокоразпределението в съответствие
с подадените заявки;
б) разработване на диспечерски график за
работа на компресорните станции, газоизмервателните и регулиращи станции, в т.ч. график за
налягане в контролни точки, който се изпълнява
съвместно от ЦДС и РДС;
в) определяне настройките и режима на работа на средствата за регулиране на налягането
и потока;
4. управление на потоците газ, пренасяни по
мрежите в реално време и отчитане в непрекъснат
режим изпълнението на техническите параметри
по сключени договори за пренос, технологичните
разходи за собствени нужди на оператора с цел
поддържане на физическия баланс на мрежите;
5. предприемане на мерки за недопускане на
нива на лайнпека, близки до граничните стойности в случаите на физически дисбаланс на
газопреносните мрежи, като: ограничаване или
спиране на подаването на газ в системата от
определени входни точки; изтегляне на допълнителни количества в една или няколко входни
точки; ограничаване или спиране преноса на
газ до една или няколко изходни точки; пренос
на по-големи количества до определени изходни
точки (на междусистемна свързаност) на съответната мрежа;
6. контрол за коректността на данните по
измерването на количеството и качеството на
газа, както и за недопускане на дебаланси по
мрежите, включително предприемане на действия
за ограничаване на дебалансите, при отчитане
на необходимия минимален мощностен и енергиен резерв;
7. предоставяне на информация и даване на
разпореждания на клиентите (ползвателите) на
мрежите и на присъединените към мрежите клиенти на природен газ, които притежават и/или
управляват пряко присъединено съоръжение към
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газопреносната мрежа, във връзка с приемането
и/или предаването на газа, за управлението на
дисбалансите, а така също и за обмен на оперативната информация, съгласувана в договорите;
8. предоставяне на техническата информация,
подлежаща на публикуване в съответствие с изискванията на Регламент 715/2009/ЕО;
9. взаимодействие с диспечерските центрове
на други оператори, в т.ч. на съседни газопреносни мрежи, както и на разпределителни мрежи
и съоръжения на територията на страната; за
уреждане начина на взаимодействие и обмен
на информация на всички присъединени мрежи
всеки от операторите на съответните мрежи
сключва с оператора на преносната мрежа оперативно споразумение за взаимодействие в срок
до 6 месеца от влизане в сила на тези правила;
тази разпоредба се отнася и за присъединените
добивни съоръжения, както и пряко присъединени
съоръжения, с измервателни и/или регулиращи
средства (ГИС, ГРС, АГРС), които не са собственост на оператора.
(5) Техническото осигуряване на дейностите
по оперативно управление изисква:
1. информационна система за оперативно управление на мрежите, която обработва и визуализира
в реално време часови данни за параметрите на
природния газ – налягане, поток, температура,
качество на газа; данните се получават както от
газоизмервателни и газорегулиращи станции,
така и от компресорните станции и станциите
за електрохимична защита; информационната
система поддържа базата данни за период не
по-малък от 10 години;
2. за целите на оперативното управление на
газопреносните мрежи операторите на присъединените мрежи, както и собствениците на пряко
присъединено съоръжение към газопреносната
мрежа са длъжни да осигурят предаването на
данни по електронен път на оператора на газопреносната мрежа за измерваните в съответните съоръжения параметри на количеството
и качеството на преминалия през съответните
газоизмервателни линии природен газ;
3. за целите на оперативното управление на
газопреносните мрежи операторът на газопреносната мрежа е длъжен при поискване да осигури
предаването на данни по електронен път за измерваните в съответните съоръжения параметри на
количеството и качеството на преминалия през
съответните газоизмервателни линии природен
газ на операторите на присъединените мрежи,
както и собствениците на пряко присъединено
съоръжение към газопреносната мрежа.
(6) Права на оператора на газопреносната
мрежа при управлението на мрежата:
1. всички собственици на съоръжения, които
са пряко присъединени към газопреносна мрежа, са длъжни да спазват разпорежданията на
централната диспечерска служба на оператора
в сроковете, определени от него. Неизпълнението на разпорежданията на ЦДС дава право на
оператора да преустанови газоподаването към
съответното пряко присъединено съоръжение с
оглед гарантиране на сигурна работа на мрежата;
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2. всички собственици на пряко присъединени
съоръжения към газопреносна мрежа са длъжни да осигурят безпрепятствен достъп съгласно
подписаното споразумение за оперативно взаимодействие по всяко време на упълномощени
служители на оператора на газопреносната мрежа
за извършване на проверки на измервателните и/
или регулиращите съоръжения на присъединеното
съоръжение или за изпълнение на разпоредителните действия на ЦДС;
3. при отказ от осигуряване на достъп, при
неизпълнение на разпореждане на ЦДС или задължение съгласно подписаното споразумение за
оперативно взаимодействие, както и при липса
на подписано споразумение за оперативно взаимодействие след срока по чл. 6, ал. 4, т. 9, операторът има право принудително да преустанови
газоподаването/газоприемането по газопровода
на пряко присъединеното съоръжение или мрежа,
както и да прекъсне физически свързаността на
този газопровод с газопреносната мрежа. Рисковете, щетите и претенциите на засегнати лица,
които могат да настъпят при тези обстоятелства,
са за сметка на собственика на присъединеното
съоръжение; за възстановяване на газоподаването
неизправната страна следва да отстрани несъответствието си и да заплати на оператора всички
негови разходи, свързани с осъществяване на
принудителното спиране и последващото пускане
на газовия поток.
(7) Всяко присъединяване към газопреносната
мрежа на оператора на мрежа или съоръжение,
съдържащо средство за измерване на газа, което
не е собственост на оператора, се извършва след
сключване на оперативно споразумение, съдържащо задължително най-малко следното:
а) процедури по сравняване на заявките за
пренос за минал период и одобрението им;
б) процедури за разпределение на количествата
пренесен (измерен) природен газ;
в) технически правила и процедури;
г) право на достъп и контрол върху уредите
за търговско измерване, принадлежащи на присъединената мрежа или съоръжение, съгласно
споразумение за оперативно взаимодействие;
д) правила за управление на потока;
е) обмен на данни между операторите; комуникация и пренос на данни.
Раздел VІІ
Технически правила за експлоатация на мрежите
при случаи на ограничаване или прекъсване на
преноса на газ
Чл. 7. (1) Операторът на газопреносната
мрежа изготвя график на плановите ремонти и
реконструкции на съоръженията на газопреносните мрежи, който съдържа данни относно вида
на ремонтите, очакваната им продължителност,
както и предполагаемите ограничения при преноса на газ.
(2) Графикът за предстоящата година се публикува на интернет страницата на оператора не
по-късно от 20 септември всяка година.
(3) Процедури, приложими при планирани
ремонти и реконструкции:
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1. в случаите на планирани ремонти, реконструкции и изпитания на обекти от газопреносните
мрежи, водещи до прекъсване или ограничения
при преноса на газ, операторът уведомява писмено
ползвателите, които биха били засегнати, като посочва налягането на газа, възможния максимален
часов разход и очакваните срокове за начало и
край на ограниченията или прекъсванията; срокът
за предварителното уведомяване се определя в
общите условия на договорите за пренос;
2. след елиминиране на причините, довели до
ограничения или прекъсване на преноса, операторът възстановява преноса на газ през мрежите
в договорените параметри.
(4) Операторът на газопреносната мрежа разработва процедури, приложими при извънредни
ситуации.
(5) Операторът на газопреносната мрежа
осигурява превантивни действия за аварии и
аварийни ситуации, както следва:
1. разработва и прилага авариен план за
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при възникване на
бедствия, аварии и катастрофи, който е съобразен
с плана за действие при извънредни ситуации,
одобрен със заповед от министъра на икономиката и енергетиката – компетентен орган съгласно
Регламент (ЕС) № 994/2010 на ЕП и на Съвета;
2. осигурява действаща постоянна комисия за
предотвратяване и ликвидиране на последствията
при бедствия, аварии и катастрофи за управление
на защитните, спасителните и аварийните мероприятия при аварийни и бедствени ситуации;
3. в експлоатационните райони на оператора
на газопреносната мрежа се осигуряват действащи
аварийни групи за своевременна реакция при
възникване на аварийна ситуация или авария
и изпълнение на неотложните аварийно-спасителни работи;
4. организира денонощно дежурство на диспечери за управление на технологичния процес,
поддържане на готовност за оповестяване при
аварии и аварийни ситуации в главно диспечерско
управление, районните диспечерски служби, компресорните станции и подземно газохранилище.
(6) При възникване или за предотвратяване на
аварии операторът може да разпореди временно
прекъсване или ограничаване на преноса на газ
без предварително уведомяване на производителите и клиентите.
(7) В случаи на аварии по мрежите, причиняващи прекъсване на преноса на газ до ползвателите, операторът предприема всички необходими
мерки за елиминиране на дефекта по мрежите с
цел възможно най-бързо възстановяване на преноса и уведомява клиентите за настъпването на
аварията и за предполагаемия срок за нейното
отстраняване.
(8) При нарушаване на режимите на преносните мрежи в случаи на кризисни ситуации
операторът действа съгласно Наредба № 10 от
2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен
режим, временно прекъсване или ограничаване на
производството или снабдяването с електрическа
енергия, топлинна енергия и природен газ, Наредба
№ 12 от 2004 г. за дейността на операторите на
газопреносната и газоразпределителните мрежи
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и Плана за действие при извънредни ситуации
съгласно Регламент (ЕС) № 994/2010 на ЕП и на
Съвета, като разработва и съгласува режимните
схеми на работа на преносната мрежа, решавайки
балансопотоковата задача, отчита и анализира
всички входно-изходни гранични условия (заявки, налягане, обеми и др.), състоянието на газо
преносните мрежи (ефективни конфигурации),
синоптичната прогноза, състоянието на съседни
газопреносни системи, степента на инертност.
(9) Редът за въвеждане на ограничителен
режим, временно прекъсване или ограничаване
на производството или снабдяването с природен
газ се определя с наредба на министъра на икономиката и енергетиката.
(10) Операторът на газопреносни мрежи не
е задължен да изплаща обезщетения за щетите,
нанесени в резултат на ограничителен режим,
временно п рек ъсване и ли ог рани чаване на
снабдяването с природен газ, с изключение на
случаите, при които авариите или дълготрайният
недостиг са настъпили по негова вина.
Раздел VІІІ
Технически правила за присъединяване към
газопреносните мрежи
Чл. 8. (1) Присъединяването към газопреносните мрежи се извършва в съответствие със Закона
за енергетиката при условия и по ред, определени
с наредбата по чл. 196, ал. 1, приета от ДКЕВР.
(2) Процедурата по присъединяване към мрежите започва с подаване на заявление за присъединяване, изискуемите документи и попълнени
приложения. Всички необходими документи за
присъединяване се публикуват на интернет страницата на оператора на газопреносната мрежа.
(3) Присъединяване към газопреносните мрежи се извършва единствено и само при наличие
на сключен договор за присъединяване, който
се подписва на база на представен от заявителя
пълен и изчерпателен набор от документи, изискуеми по наредбата за присъединяване към
газопреносната и газоразпределителните мрежи,
приета от ДКЕВР на основание чл. 196, ал. 1 от
Закона за енергетиката, и издадено положително
становище от оператора на газопреносната мрежа.
(4) Операторът на газопреносна мрежа определя технически възможното място за присъединяване при съобразяване с критериите за сигурно
функциониране на газопреносната мрежа и в
съответствие с плановете за нейното развитие.
(5) Цената за присъединяване се определя
съгласно чл. 24 от Наредба № 2 от 2013 г. за регулиране на цените на природния газ и включва
действителните разходи за изграждане на съоръженията за присъединяване към газопреносната
мрежа.
(6) Цената за присъединяване се заплаща в
срок, определен между страните в договора за
присъединяване, но не по-късно от момента на
изпълнение на фактическото присъединяване
към мрежата.
(7) Операторът на газопреносна мрежа определя прогнозна цена за присъединяването
(предварителна количествено-стойностна смет-

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ка), която се изпраща на лицето, заявило присъединяване, преди сключването на договора за
присъединяване.
(8) Заявлението за присъединяване се разглежда при отчитане на свободния капацитет в
заявената изходна точка на системата, свободния
капацитет за пренос в газопреносната мрежа като
цяло, предоставяните услуги по сключени договори за пренос и разпоредбите на подписаните
договори за присъединяване.
(9) Свободните капацитети в съществуващите входни, изходни и входно-изходни точки
от газопреносната мрежа, към които се иска
присъединяване, се публикуват на интернет страницата на оператора на газопреносната мрежа и
се актуализират ежедневно.
(10) При разглеждане на заявление за присъединяване към нови изходни точки от газопреносната мрежа операторът на газопреносната мрежа
изчислява свободния капацитет за новата изходна
точка, отчитайки сключените с ползвателите
на мрежата договори за пренос и сключените
договори за присъединяване, при условие че не
е изтекъл посоченият в тях срок за извършване
на присъединяването.
(11) При присъединяване към преносните
мрежи на оператора на газоразпределителни
мрежи или мрежи на други преносни оператори
се спазват следните условия:
1. присъединяването да няма негативен ефект
върху сигурността, целостността и надеждността
на преносната мрежа, върху качеството на природния газ, пренасян до други точки на мрежата, и
специално върху съответствието с изискванията за
ниво на налягане на входните и изходните точки
на преносната мрежа, както и върху размера на
вече договорени технически капацитети;
2. специфичните технически изисквания за
свързване към преносната мрежа се определят
индивидуално за всеки конкретен случай в зависимост от техническите параметри на свързваната
мрежа и изискваното място на свързване;
3. в мястото на свързване на присъединяващата се мрежа или съоръжение към преносната
мрежа на оператора налягането на свързащата
се мрежа или присъединителен газопровод да е
съобразено с нивата на работното налягане на
преносната мрежа в тази точка; операторът на
свързващата се мрежа или собственикът на присъединяващия се газопровод следва да изгради
необходимите съоръжения за осигуряване на
съответстващо налягане в своето съоръжение,
позволяващо предаването или полу чаването
на количества природен газ при договорените
технически параметри и условията на работа на
газопреносната система на оператора;
4. наличие на съответстващо налягане на
свързваната мрежа или съоръжение, което се
осигурява от собственика на присъединяваната
мрежа, съобразно условията на договора за присъединяване;
5. мястото на свързване към преносната мрежа
е мястото на заваряване или на инсталиране на
фланец зад последния затворен фитинг в посока
от преносната мрежа;
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6. конкретното място на свързване се определя
в договора за присъединяване между преносния
оператор и оператора на свързващата се мрежа;
7. мястото за измерване на газа е място с
инсталирани средства за измерване, одобрени от
страните в договора за присъединяване;
8. мястото за измерване се определя от преносния оператор и обикновено е разположено в
ГИС, ГРС и е в близост до мястото на свързване;
техническите изисквания за мястото на измерване и за средствата за измерване се определят
в договора за присъединяване.
(12) Оператори на газоразпределителни мрежи,
притежаващи лицензия по чл. 39, ал. 1, т. 3 от
Закона за енергетиката, се присъединяват:
1. на нова измервателна линия на съществуващи ГИС, АГРС и ГРС, при наличие на свободен
капацитет и възможност за извършване на необходими реконструкции и модернизации;
2. на новоизграден за нуждите за присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез
ново преносно газопроводно отклонение към
съществуващо преносно газопроводно отклонение;
3. на новоизграден за нуждите на присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез ново
преносно газопроводно отклонение към байпасни
линии на основни линейни кранови възли от
основния преносен газопровод;
4. на новоизграден за нуждите на присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан към
основния преносен газопровод чрез ново преносно газопроводно отклонение, присъединено
към основния преносен газопровод по метода
„врязване под налягане“, извършено по типов
проект, разработен от оператора на газопреносната мрежа, и при липса на друга технически и
икономически целесъобразна възможност;
5. задължително условие за присъединяване на
оператор на газоразпределителна мрежа съгласно
чл. 8, ал. 12 е да притежава лицензия за разпределение за определена територия на Република
България и към оператора на газопреносната
мрежа да бъде заявена за присъединяване газоразпределителна мрежа и/или съоръжение/я за
захранване на газоразпределителна/и мрежа/и,
чрез която/които ще бъдат захранвани битови
или битови и небитови клиенти в урбанизирани
територии/населени места;
6. достатъчно условие за присъединяване на
оператор на газоразпределителна мрежа съгласно
чл. 8, ал. 12, т. 1, 2 и 3 е да притежава лицензия
за разпределение на природен газ за определена
територия.
(13) Добивни предпри яти я, притежаващи
концесия за добив, и предприятия за съхранение на природен газ, притежаващи лицензия за
съхранение, се присъединяват:
1. на нова измервателна линия на съществуващи ГИС, АГРС и ГРС, собственост на оператора на газопреносната мрежа, при наличие на
свободен капацитет и възможност за извършване
на необходимите реконструкции и модернизации;
2. на новоизграден за нуждите за присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез
ново преносно газопроводно отклонение към
съществуващо преносно газопроводно отклонение;
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3. на новоизграден за нуждите на присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез ново
преносно газопроводно отклонение към байпасни
линии на основни линейни кранови възли от
основния преносен газопровод;
4. на новоизграден за нуждите на присъединяването ГИС или АГРС, свързан към основния
преносен газопровод чрез ново преносно газопроводно отклонение, присъединено към основния
преносен газопровод по метода „врязване под
налягане“, извършено по типов проект, разработен от оператора на газопреносната мрежа, и
при липса на друга технически и икономически
целесъобразна възможност.
(14) Директни газопроводи на небитови клиенти
на природен газ се присъединяват:
1. на нова измервателна линия на съществуващи ГИС, АГРС и ГРС, собственост на оператора на газопреносната мрежа, при наличие на
свободен капацитет и възможност за извършване
на необходимите реконструкции и модернизации;
2. на новоизграден за нуждите за присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез
ново преносно газопроводно отклонение към
съществуващо преносно газопроводно отклонение;
3. на новоизграден за нуждите на присъединяване ГИС или АГРС, който е свързан чрез ново
преносно газопроводно отклонение към байпасни
линии на основни линейни кранови възли от
основния преносен газопровод;
4. на новоизграден за нуждите на присъединяването ГИС или АГРС, свързан към основния
преносен газопровод чрез ново преносно газопроводно отклонение, присъединено към основния
преносен газопровод по метода „врязване под
налягане“, извършено по типов проект, разработен от оператора на газопреносната мрежа, се
присъединява само при заявен за пренос капацитет не по-малък от 15 000 000 nm³, изчислен
на годишна база;
5. след разглеждане на всички документи на
заявителя, издаване на положително становище
от оператора на газопреносната мрежа и представяне на изискуемите документи по наредбата
за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи, приета от ДКЕВР, се
сключва договор за присъединяване и се пристъпва
към изграждане на необходимите съоръжения,
както следва:
а) газопроводни отклонения от основния преносен газопровод, ГИС, АГРС и/или регулиращи
и измервателни линии се изграждат от оператора
на газопреносната мрежа в съответствие с условията на сключения договор за присъединяване;
б) присъединителни газопроводи, присъединявани обекти и разпределителни газопроводи и
газопроводни мрежи се изграждат от и за сметка
на заявителя;
6. налягането на природния газ в точката
на присъединяване е съгласно изискванията на
заявителя и е в границите:
а) за входните точки на газопреносните мрежи
при присъединяване на добивни предприятия и
мрежи на други оператори налягането е по-високо от моментното в газопреносната мрежа на
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оператора на газопреносната мрежа в точката на
присъединяването, но не по-високо от максималното работно налягане;
б) за изходните точки на газопреносните
мрежи на ГИС налягането е равно на текущото
налягане в мрежата съгласно условията на чл. 8,
ал. 11, т. 1;
в) за изходните точки на газопреносните мрежи
на ГРС и АГРС налягането може да бъде равно
на текущото налягане в мрежата съгласно условията на чл. 8, ал. 11, т. 1 или да бъде регулирано
съгласно изискванията на заявителя съобразно
условията на договора за присъединяване.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Газопреносна мрежа“ е система от газопроводи с високо налягане и съоръженията към тях с
единен технологичен режим на работа за пренос
на природен газ до изхода на газоизмервателна
станция или газорегулираща станция.
2. „Пренос на природен газ“ – транспортиране
на природен газ по мрежа, съставена предимно
от тръбопроводи с високо налягане, различна
от добивна тръбопроводна мрежа и различна
от частта от тръбопроводите с високо налягане,
използвана предимно в контекста на местно разпределение на природен газ, с оглед на доставката
му на клиенти, но невключващо самата доставка.
3. „Съседен оператор“ – оператор на газо
преносна мрежа, при който е налице точка на
междусистемно свързване (IP) с оператора на
газопреносната мрежа.
4. „Газоизмервателна станция, или ГИС“ – инсталация, съоръжена със средства за търговско
измерване на природен газ.
5. „ Га з о р е г у л и р а щ а с т а н ц и я , и л и Г Р С
(АГРС)“ – инсталация за регулиране налягането
на природния газ, съоръжена и със средства за
търговско измерване.
6. „Газоизмервателна линия“ – физически
обособена част от технологичните съоръжения
на ГИС, АГРС или ГРС, на която се извършва
измерване на количество пренесен газ чрез средства за търговско измерване на природен газ.
7. „Газоизмервателен пункт“ – съвкупност от
една или повече газоизмервателни линии, предназначени за измерване на природен газ за един
присъединен клиент или за една присъединена
мрежа. Както входът, така и изходът на пункта
са свързани към общ тръбопровод, независимо
от броя на газоизмервателните линии, през които
минава газът.
8. „Пряко присъединено съоръжение“ – цялостно газопроводно съоръжение, собственост
на едно и също лице (или общо е съсобственост
на няколко лица), включващо тръбопровод/и,
газорегулиращи и/или газоизмервателни уреди,
което е директно свързано към газопреносната
мрежа и има технологична възможност за получаване на природен газ от нея.
9. „Цялостност на системата“ означава всяка
ситуация по отношение на преносна система, в
т. ч. необходимите съоръжения за пренос, в които
налягането и качеството на природния газ се поддържат в рамките на минимални и максимални
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граници, установени от оператора на преносната
система, така че преносът на природен газ да бъде
гарантиран от техническа гледна точка.
10. „Работно налягане“ – налягане, което се
поддържа в системата при нормални работни
условия.
11. „Максимално работно налягане“ – максималното налягане, при което газопреносната
мрежа може да функционира непрекъснато при
нормални условия.
12. „Точка на роса по вода“ – температурата,
при която водните пари в природния газ започват
да кондензират.
13. „Горна топлина на изгаряне“ – количеството топлина, отделена при пълното изгаряне на
един кубически метър природен газ при постоянна температура 298,15 К (25 °C), измерен при
стандартни условия 293,15 К (20 °C), като цялата
вода, която се формира при горенето, кондензира
при температурата на изгаряне. Измерва се в
MWh(25 °С/20 °С)/nm 3.
14. „Технически капацитет“ означава максималният гарантиран капацитет, който операторът
на преносна система може да предложи на ползвателите на мрежата, като вземе под внимание
целостността на системата и експлоатационните
изисквания на преносната система.
1 5. „ К о е ф и ц и е н т н а н а т о в а р в а н е (load
factor)“ – коефициент, отразяващ броя на дните с
ефективен пренос на годишна база. Коефициентът
на натоварване отчита плановите и извънплановите ремонти и други прекъсвания на преноса на
природен газ в рамките на една година.
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16. „Извънредна ситуация“ означава отклонение от нормалните експлоатационни условия
на работа на мрежите, което може да изложи
на опасност сигурността и/или надеждността
на преноса на природен газ и което отклонение
може да е причинено от внезапни събития на
инциденти по мрежата или на събития, свързани
с прекъсване на газовите доставки през мрежите.
17. „Инцидент (авария)“ – внезапно събитие,
което представлява реална или потенциална
заплаха за човешкото здраве или живот, за имуществото или заплаха за околната среда, или
заплаха за техническата изправност на газовите
съоръжения.
18. „Лайнпек“ – количеството природен газ
в стандартни кубически метри или в енергийни
единици, което се намира в газопреносната мрежа
в даден момент.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Правилата за управление и технически
правила на газопреносните мрежи влизат в сила
и са приложими от датата на обнародването им
в „Държавен вестник“.
§ 3. Правилата за управление и технически
правила на газопреносните мрежи са приети от
Държавната комисия за енергийно и водно регулиране на основание чл. 170, ал. 3 във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 9 от Закона за енергетиката с
протоколно Решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 4.
Председател:
А. Тонева

Приложение № 1
Природен газ
Показатели на качеството
Означение

Описание

Не по- Не помалко
вече

Единици

Забележки

kWh/m 3

10,0

12,7

При референтни условия
(25 °С, 20 °С).

MJ/m 3

45,0

55,0

При референтни условия
(25 °С, 20 °С).

-

0,50

0,72

Mетан

% mole

70,0

CO 2

Въглероден диоксид

% mole

5,0

N2

Азот

% mole

10,0

O2

Кислород

% mole

0,2

H 2S

Сероводород

mg/m 3

6,5

S + X nSm

Сяра общо

mg/m

H 2O DP

Точка на роса по вода

°С

-8,0 При налягане 39,2 barа.

C n H m DP

Точка на роса по въглеводороди

°С

0,0 При налягане 54 barа.

GCV

Горна топлина на изгаряне

WI

Число на Воббе

Dr

Относителна плътност

CH4

3

В изключителни случаи
се допуска до 100 mg/m 3
30,0
за период от време не подълъг от 48 часа.

Забележки:
1. Условията за измерване на количествата природен газ са налягане 1,01325 bara и температура 20 °С.
2. Условията за определяне на горната топлина на изгаряне и числото на Воббе са 25 °С и условията по т. 1.
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Приложение № 2
Ключови точки на мрежите за определяне на качествения състав на природния газ
Зона

Участък от газопроводната мрежа

Газхроматограф

1

Граница Румъния – КС Вълчи дол и ГО Девня
КС Вълчи дол – ЛК Батулци

ГИС „Негру вода“ 1

2

ЛК Батулци – ПГХ Чирен

ПГХ Чирен

3

ЛК Батулци – Превключващ възел Север/Юг

АГРС Ботевград

4

КС Вълчи дол – МГ „Южен полупръстен“ – Превключващ възел Се- ГРС Бургас
вер/Юг

5

Превключващ възел Север/Юг – ОС Нови Искър и ГО Перник

ГРС София 1
ГРС София 3

6

ГМТП – Югозападна България

ГИС „Негру вода“ 2,3

Приложение № 3
към чл. 5, ал. 4
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ОПЕРАТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП ДО
УРЕДИ ЗА ТЪРГОВСКО ИЗМЕРВАНЕ
Днес, ................20….. г., в гр………. между:
„..........................................“ със седалище и адрес
на управление: …………………………...., вписано в търговския регистър на Агенцията по вписванията с ЕИК
…………, представлявано от ……………… – …………………..,
наричано за краткост ОПЕРАТОР НА ГАЗОПРЕНОСНАТА МРЕЖА, от една страна,
и
„..........................................“ със седалище и адрес
на управление:................................................................,
представлявано от ................................... – ……………,
вписано в търговския регистър на Агенцията по
вписванията с ЕИК ........................., наричано за
краткост КЛИЕНТ/СОБСТВЕНИК,
Като взеха предвид, че:
– съгласно разпоредбите на чл. 195, ал. 4 от
Закона за енергетиката (ДВ, бр. 107 от 2003 г.)
клиентите на природен газ или собствениците, в
чиито имоти са монтирани уредите за търговско
измерване, са длъжни да осигуряват достъп до тях
на упълномощени представители на оператора на
газопреносната мрежа за монтиране и контрол,
отчитане и обслужване на измервателните уреди;
– със съгласието на клиента/собственика в
обект ................., намиращ се в поземлен имот
№ ..............., представляващ ......................., собственост на ................................., до който достига
газопровод, собственост на оператора на газопреносната мрежа, като последният е монтирал уреди
за търговско измерване (средства за търговско
измерване; измервателни уреди) на количествата
природен газ за клиенти на газопреносната мрежа,
поради което измервателната линия в обекта се
явява част от газопреносната мрежа на оператора,
или
клиентът/собственикът с подписването на това
споразумение дава съгласието си за извършване на
технически действия по монтиране на средства за
търговско измерване на природен газ на оператора
на газопреносната мрежа в обект ............................,
намиращ се в поземлен имот № ..............., представляващ ......................., собственост на ......................

............, до който достига газопровод, собственост
на оператора на газопреносната мрежа, поради
което измервателната линия в обекта се явява
част от газопреносната мрежа на оператора,
се сключи това споразумение, с което се
уреждат взаимоотношенията по предоставянето
на достъп на оператора на газопреносната мрежа
до уредите за търговско измерване, собственост на
оператора, и/или за предоставянето на достъп на
оператора на газопреносната мрежа за монтиране
на уреди за търговско измерване, собственост
на оператора, като страните се споразумяха за
следното:
I. Права и задължения на оператора на газопреносната мрежа
1. Операторът на газопреносната мрежа има
право на постоянен и безпрепятствен достъп до
съоръженията с монтирани средствата за търговско измерване и/или за монтиране на средства
за търговско измерване, негова собственост,
както и за извършване на необходимите работи
по монтиране, обслужване и поддържане на техническата изправност, проверка, ремонт, замяна
на средствата за търговско измерване, както и за
отчитане и контрол на техните показания.
2. Операторът на газопреносната мрежа извършва дейностите по т. 1 от това споразумение
в съответствие с действащите изисквания на
приложимото законодателство и с цел надеждното, безопасно и ефективно функциониране на
газопреносната мрежа.
При извършването на дейностите по т. 1 от
това споразумение упълномощените служители
на оператора на газопреносната мрежа са длъжни да опазват техническите съоръжения, както
и другото имущество на клиента/собственика,
разположено в поземлен имот № .....................
3. При неизпълнение на задълженията по това
споразумение от страна на клиента/собственика
операторът на газопреносната мрежа има право
да преустанови газоподаването от или към това
съоръжение по всяко едно време с принудително
спиране на газовия поток.
4. Операторът на газопреносната мрежа не носи
отговорност за претърпени вреди и пропуснати
ползи от страна на клиента/собственика и/или
на трети лица вследствие на спиране на газоподаването по т. 3 от това споразумение.
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II. Права и задължения на клиента/собственика
5. Клиентът/собственикът на имота се задължава да осигури безпрепятствен достъп на
упълномощени представители на оператора на
газопреносната мрежа до съоръженията, където
са монтирани или ще бъдат монтирани измервателните уреди, собственост на оператора, за
извършване на дейностите по т. 1.
6. Клиентът/собственикът на имота осигурява достъп на упълномощени представители на
оператора в срок до един час след постъпило
по телефон, факс или на място заявяване от
страна на оператора или от упълномощения му
представител.
7. Достъпът се осъществява в работно време
от 8,30 до 17 ч. в присъствието на служител на
клиента/собственика на имота.
8. При възникване на аварийни ситуации достъпът се осигурява незабавно след постъпило по
телефон, факс или на място заявяване от страна
на оператора, включително и извън времевия
период по т. 7.
9. Клиентът/собственикът се задължава да
опазва измервателните уреди, собственост на
оператора на газопреносната мрежа, които са
монтирани в имота му.
10. Клиентът/собственикът се задължава да
уведомява незабавно упълномощените представители на оператора на газопреносната мрежа за
настъпили установени отклонения от нормалното функциониране на съоръжението, където са
монтирани измервателните уреди, включително
и в резултат от намеса на трета страна.
11. Клиентът/собственикът се задължава да
изпълнява всички указания на упълномощени
представители на оператора на газопреносната
мрежа по повод монтираните измервателни
уреди за осигуряване на предписаните условия
за безопасното им, надеждно и ефективно функциониране.
12. Клиентът/собственикът се задължава да
не променя схемата на свързване на съоръженията и измервателните уреди, да не преустройва,
ремонтира или заменя елементи и функционални блокове от съоръженията и измервателните
уреди, да не снема самоволно или поврежда
съоръженията и средствата за търговско измерване, нанесените означения и знаци, пломбите
или други контролни приспособления, поставени
от оператора на газопреносната мрежа или компетентен държавен орган. При неизпълнение на
това задължение и ако тези действия са създали
условия за погрешно измерване на преминалите
количества природен газ, клиентът/собственикът
заплаща неустойка/компенсация на оператора в
размер на пазарната стойност на природния газ
за количество, което е разликата между максималната възможна консумация и измереното
количество на измервателния уред за периода от
датата на извършване на съответното действие до
отстраняването му. Ако датата на извършване не
може да бъде доказана, за такава се определя тази,
за която има доказателство, че неправомерното
действие не е било извършвано.
13. Клиентът/собственикът се задължава да
съобщава на оператора на газопреносната мрежа
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за всяка промяна в собствеността на имота и/
или неговото предназначение.
14. Клиентът/собственикът се задължава да
уведомява и съгласува с оператора на газопреносната мрежа извършването на ремонт, реконструкция и/или модернизация на елементи
и функционални блокове на съоръжението с
оглед осигуряването на безопасно, надеждно и
ефективно функциониране на съоръжението и
измервателните уреди. В тези случаи клиентът/
собственикът следва да уведоми писмено оператора на газопреносната мрежа най-малко 20
дни предварително, като съобщи техническите
параметри на промените, а операторът е длъжен
в 10-дневен срок от получаване на уведомлението
да даде писмено становище.
15. Клиентът/собственикът има право да бъде
информиран за графика и периода за извършване на дейностите по монтиране, обслужване и
поддържане на техническата изправност, проверка, ремонт, замяна на средствата за търговско
измерване, както и за отчитане и контрол на
техните показания.
ІII. Общи положения
16. По смисъла на това споразумение:
16.1. „Отклонение от нормалното функциониране на съоръжението“ – събитие по време
на експлоатация, при което дадено съоръжение
не може да изпълнява предвидените функции
съобразно действащите нормативи в резултат на
възникнал отказ на елемент и/или функционален
блок, отклонение от зададени параметри или
грешна манипулация, което довежда до частично
или пълно излизане на съоръжението от работното му състояние или води до грешка в работата
му и на средството за търговско измерване от
нормалната му работа за предвидената употреба.
16.2. „Намеса на трета страна“ – действия на
лица извън персонала на оператора на газопреносната мрежа, довели до повреди в съоръжението
и средството за търговско измерване, където са
монтирани измервателните уреди.
16.3. Клиент/собственик – лице, в чийто имот
са монтирани и/или ще бъдат монтирани уредите
за търговско измерване.
16.4. Термините и съкращенията в Правилата
за управление и технически правила на газо
преносните мрежи, одобрени с Решение № 124
от 19.08.2013 г. на ДКЕВР, са приложими и за
това споразумение.
17. Споразумението влиза в сила считано от
датата на подписването му.
18. Страните определят следните лица за свои
упълномощени представители:
18.1. ЗА ЕКСП ЛОАТА Ц ИОН ЕН РА ЙОН
................. – ...................................................................
(трите имена, длъжност, адрес, телефон и факс)
..........................................................................................
18.2. ЗА РАЙОННА ДИСПЕЧЕРСКА СЛУЖБА ............. – ............................................................
(трите имена, длъжност, адрес, телефон и факс)
..........................................................................................
18.3. ЗА СОБСТВЕНИКА НА ИМОТА ...........
.................................................................................
(трите имена, длъжност, адрес, телефон и факс)
..........................................................................................
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Посочените лица могат да бъдат заменяни с
изрично писмено волеизявление на съответната
страна, предоставено на ответната страна по
споразумението.
19. Всички уведомления, писма и всяка друга кореспонденция между страните, свързана с
изпълнението на това споразумение, ще бъдат
изпращани на адресите, посочени по-горе, на
вниманието на посочените в т. 18 упълномощени лица.
20. Всички изменения и допълнения в това
споразумение се изготвят в писмена форма и
следва да са подписани от страните.
21. Това споразумение се състави в четири
еднообразни екземпляра, по два за всяка от
страните.
ЗА ОПЕРАТОР
ЗА
„................................“
6688
ПРАВИЛА
за управление на газоразпределителните мрежи
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Раздел I
Основни положения – цели, обхват, относимост,
участници, роля, отговорници
Чл. 1. С тези технически правила се определят правата и задълженията на оператора на
газоразпределителна мрежа и присъединените
към съответната мрежа лица във връзка с управлението є.
Чл. 2. Тези правила обхващат етапите на:
планиране, създаване на газоразпределителната
мрежа и нейното развитие, организация на работата, експлоатацията и сервиза, оперативното є
управление, присъединяване на клиенти към нея
и предоставяне на допълнителни услуги.
Чл. 3. (1) Правилата за управление на газоразпределителните мрежи регламентират взаимоотношенията между оператора на газоразпределителна мрежа и:
1. операторите на газопреносни мрежи;
2. ползвателите на мрежата;
3. клиентите, присъединени към съответната
мрежа;
4. други предприятия за природен газ.
(2) Взаимоотношенията по ал. 1 се уреждат с
писмени договори.
Г л а в а

в т о р а

ПЛАНИРАНЕ, ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ
Раздел I
Планиране на газоразпределителните мрежи
Чл. 4. Газоразпределителните мрежи се планират за цялата територия на лицензията или
за отделни населени места, включени в тази
територия.
Раздел II
Проектиране на газоразпределителните мрежи
Чл. 5. Операторът на газоразпределителна
мрежа осигурява инвестиционното проектиране
на мрежата от свое име и за своя сметка, със
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собствени сили или чрез възлагане на подизпълнители – изцяло или на отделни дейности.
Инвестиционното проектиране на газоразпределителната мрежа се извършва от лица, притежаващи
съответната квалификация и правоспособност,
удостоверявана в съответствие с приложимите
законови разпоредби.
Чл. 6. (1) Проектите на газоразпределителните
мрежи се изработват в съответствие със:
1. правилата и нормативите за проектиране
на обектите и съоръженията за разпределение
на природен газ;
2. техническите изисквания, правилата и
нормите за устройството на разпределителните
газопроводи, съоръженията и инсталациите за
природен газ;
3. предвижданията на подробните устройствени планове.
(2) С проектите се осигуряват:
1. безопасност при изграждане, нормална експлоатация в работен режим и експлоатация при
аварийни режими, които е възможно да бъдат
моделирани;
2. надеждност на разпределението на природен газ;
3. възможност за техническо обслужване и
ремонтиране на газоразпределителната мрежа
и прилежащите є съоръжения;
4. сервитутите за изграждане на съоръженията
за разпределение на природен газ;
5. опазване на околната среда и водите.
Раздел III
Изграждане на газоразпределителните мрежи
Чл. 7. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа изгражда съответната мрежа или части от
нея от свое име и за своя сметка, със собствени
сили или чрез възлагане на специализирани
организации. Операторът и/или организациите,
които извършват дейностите по изграждане на
газоразпределителните мрежи, следва да бъдат
регистрирани по предвидения в закона ред.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа осъществява контрол при изграждането є и
възлага провеждането на технически и строителен надзор от организации, лицензирани за тези
дейности по реда на действащите законови и
подзаконови нормативни актове.
(3) Надзорът по ал. 2 се осъществява по отношение на:
1. съблюдаване на одобрените инвестиционни
проекти при строителството;
2. влагането в строежите на строителни продукти (материали и изделия), които съответстват
на техническите спецификации, предвидени с
проекта.
Г л а в а

т р е т а

ОПИСАНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА
МРЕЖ А И НА НЕЙНОТО УПРАВЛЕНИЕ
Чл. 8. (1) Информацията, характеризираща
всяка газоразпределителна мрежа (система) или
част от нея, експлоатирана от оператора на газоразпределителна мрежа, се съдържа в съответната
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документация, публикувана на интернет страницата на оператора и/или налична в седалището
и адреса му на управление.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
гарантира поддържането на актуална информация по ал. 1.
Чл. 9. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа предоставя на ползвателите на мрежата и
клиентите чрез формите за достъп по предходния
член географско и схематично представяне на
всяка управлявана от него газоразпределителна
мрежа.
(2) За всяка газоразпределителна мрежа (или
част от нея) по реда на чл. 8 се представят и
следните данни:
1. указва се дали операторът на газоразпределителната мрежа управлява цялата газоразпределителна инсталация или част от нея и дали
управляваната газоразпределителна мрежа е
взаимносвързана с други газоразпределителни
мрежи, с възможност за измерване на газ в точките на взаимна връзка;
2. общини, обслужвани от газоразпределителната мрежа;
3. телефонен номер за реакция при авария по
отношение на газоразпределителната мрежа или
на част от нея.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ
Чл. 10. Операторът на газоразпределителна
мрежа има за основна цел приемането на природен газ от входна точка и разпределението му
безаварийно до клиентите в точките за присъединяване. Основните дейности, свързани с газоразпределителната мрежа, са следните:
1. стопанисване и поддръжка на газорегулаторните и газоизмервателните пунктове;
2. техническо управление на газоразпределителната мрежа, включително при техническа възможност чрез системи за дистанционен контрол;
3. изследване и елиминиране на изтичанията;
4. катодна защита на стоманените тръбопроводи;
5. одоризация на газ и нейния контрол;
6. спешна интервенция, управление на аварийни случаи и на злополуки от газ;
7. измерване на газ при точките за присъединяване;
8. събиране, обединяване и предаване на
данни, които са функционални по отношение на
разпределението;
9. периодична поддръжка и метрологична
проверка на разходомери за газ, инсталирани
към точките за присъединяване;
10. достъп при замяна в доставката за клиентите (превключване);
11. други дейности, предвидени по силата на
закон или подзаконов нормативен акт.
Чл. 11. (1) Експлоатацията и сервизът на
газоразпределителната мрежа се осъществяват
от лица, получили удостоверение за такава дейност в съответствие с приложимите нормативни
разпоредби.
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(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
разработва и изпълнява годишни план-програми
за основни ремонти и планово обслужване, профилактика и текущи ремонти на съоръженията
за разпределение на природен газ.
(3) План-програмите по предходната алинея се
изработват в съответствие с нормите за устройство
и безопасна експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията,
инсталациите и уредите за природен газ.
(4) Операторът на газоразпределителна мрежа
съгласува план-програмата по ал. 2 с програмите
за основни ремонти на операторите на газопреносни мрежи с оглед осигуряване на възможност
за едновременни действия.
(5) Операторът на газоразпределителна мрежа
уведомява засегнатите от план-програмата по
ал. 2 ползватели на мрежата и клиенти за времето и периода на преустановяване подаването
на природен газ писмено или чрез средствата за
масово осведомяване.
Чл. 12. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа гарантира условия на подаване на газ,
осигурявайки във всеки случай съблюдаването
на договорните условия. Това обслужване е гарантирано от оператора на газоразпределителна
мрежа в своята непрекъснатост, с изключение на
следните случаи:
1. непреодолима сила и аварийни ситуации;
2. технически интервенции по газоразпределителната мрежа, които предизвикват пълни или
частични прекъсвания на обслужването;
3. при въвеждане на ограничителен режим
или временно прекъсване на снабдяването с
природен газ.
(2) При съблюдаване на действащите разпоредби операторът на газоразпределителна мрежа
гарантира условията за безопасност за изпълнение
на услугата.
Чл. 13. (1) Операторът на газоразпределителна мрежа предоставя следното допълнително
обслужване към основното:
1. активиране на доставката (подаване на газ);
2. спиране на доставката по искане на ползвателя на мрежата;
3. възстановяване на доставката при прекъсване
на услугата вследствие на закъснение в плащането
или по други причини;
4. проверка на средството за измерване по
искане на клиент или на ползвател на мрежата;
5. проверка на налягането на доставката по
искане на клиент или на ползвател на мрежата;
6. временно прекъсване или преустановяване
на доставката по искане на ползвателя на мрежата във връзка с неизпълнение на финансовите
задължения на негов клиент;
7. откриване на нова точка за присъединяване
по искане на ползвателя на мрежата вследствие
на временното прекъсване поради причини, зависещи от инсталацията на клиента;
8. технически инспекции на разходомер за
измерване по искане на клиента с цел установяване на евентуални повреди.
(2) Услугите по ал. 1 се предоставят при
заплащане на съответните суми въз основа на
ценоразписа, обявен публично, или въз основа
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на цените, посочени в предварителната оферта,
предложена от оператора на газоразпределителна
мрежа.
Чл. 14. Операторът на газоразпределителна
мрежа може да предложи, след изрично искане
от страна на заинтересования субект и на свободно определени цени, допълнителни услуги за
клиентите:
1. поддържане на газовите съоръжения, собственост на клиента;
2. проектиране, доставка и реализация на вътрешни газови мрежи и газификация на клиентите.
Г л а в а

п е т а

ПРОЦЕДУРИ ЗА ИНФОРМАЦИОННО КООР
ДИНИРАНЕ
Чл. 15. Обменът на информация между оператора на газоразпределителна мрежа и ползвателите на мрежата може да се осъществи по един
от следните начини:
1. електронна поща; операторът на газоразпределителна мрежа предоставя на ползвателите на
мрежата адрес на електронна поща;
2. факс и телефон;
3. адрес за контакт;
4. друг вид комуникация в зависимост от
техническите възможности на оператора на газо
разпределителната мрежа.
Чл. 16. Операторът на газоразпределителна
мрежа и ползвателят на мрежата гарантират,
че информацията, отнасяща се до услугата по
подаване на газ и трансакциите, се обработва и
съхранява по начин, осигуряващ адекватна защита срещу рискове от случайно изтичане и срещу
достъп или третиране, което не е оторизирано.
Чл. 17. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа и ползвателят на мрежата съобразно тяхната компетентност са отговорни за сигурността
и въпросите, свързани със защитата на данните,
отнасящи се до съответните информационни
системи.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
и ползвателят на мрежата управляват своите информационни системи, приемайки нужните мерки
за сигурност, по начина, по който са определени
в законови и подзаконови нормативни актове.
Чл. 18. (1) Всяка точка на присъединяване
е идентифицирана по недвусмислен начин чрез
определяне на абонатен или друг идентификационен номер.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
определя идентификационния номер на точката
на присъединяване към газоразпределителната
мрежа най-късно в момента на фактическото
извършване на присъединяването.
(3) В случаите на вече присъединени обекти
идентификационният номер се предоставя на
клиента след активиране на доставката на газ.
(4) След определяне и/или предоставяне на
идентификационния номер всички съобщения
между оператора на газоразпределителна мрежа
и клиента ще го включват като идентификационен елемент на точката на присъединяване, за
която се отнася.
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Чл. 19. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа подготвя програмите за разширяване и
повишаване на капацитета и за поддръжка на
газоразпределителната мрежа.
(2) Програмите за разширяване и повишаване
на капацитета се отнасят до:
1. разширяване на мрежата в зони, в които
обслужването не е налично;
2. управление на капацитета на газоразпределителната мрежа въз основа на изискванията,
включително посредством замяна на съществуващи части от газоразпределителната мрежа.
Чл. 20. Клиентът и операторът на газоразпределителна мрежа обменят информация относно
всяка промяна на функционалните данни с цел
постигане на ефективно управление на газоразпределителната мрежа и на обслужване на
разпределението.
Г л а в а

ш е с т а

ПРОЦЕД У РИ ЗА ПРИСЪЕДИН ЯВА НЕ Н А
КЛИЕНТИ КЪМ ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА
МРЕЖ А И ЗА СМЯНА НА ДОСТАВЧИК
Чл. 21. (1) Заявката за присъединяване до
една или повече точки на присъединяване, представени от клиента, трябва да бъде извършена
в съответствие с разпоредбите на действащото
законодателство за присъединяване към газоразпределителна мрежа.
(2) Заявката заедно с придружаващите я документи трябва да бъде изпратена на оператора на
газоразпределителна мрежа по един от следните
начини:
1. чрез електронна поща по реда на Закона
за електронния документ и електронния подпис;
2. в хартиен вариант с препоръчано писмо с
обратна разписка;
3. да бъде подадена лично или от упълномощено лице в клиентски център на оператора;
4. по факс, но за официално изпратени се
считат заявки, изпратени по един от начините
по т. 1 – 3.
Чл. 22. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа позволява достъпа за активиране на доставката в точките на присъединяване и започва
активирането в съответствие с разпоредбите на
договора за доставка.
(2) Изискванията към ползвателя на мрежата по
отношение предоставяне на достъп до газоразпределителната мрежа и данните, характеризиращи
точките на присъединяване за целите на достъпа,
са предвидени в договорите за предоставяне на
услугата разпределение на природен газ.
(3) Определянето на максималната договорена
часова консумация се осъществява при използване
на данните, посочени от клиента в подаденото
заявление, с отчитане на възможностите и параметрите на мрежата за присъединяване.
Чл. 23. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа позволява достъп при смяна на доставчика
в точките на присъединяване в сроковете, предвидени в договора за предоставяне на услугата
разпределение на природен газ.
(2) Реквизитите от страна на ползвателя на
мрежата за достъп до услугата по разпределение
на природен газ при смяна на доставчика за
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клиента и данните, характеризиращи точките на
присъединяване за целите на достъпа, са посочени
в договорите за разпределение на природен газ.
Чл. 24. (1) Клиентите имат право да подадат
заявка за нова точка на присъединяване или увеличаване капацитета на съществуващите точки.
(2) Критериите за включване на нови клиенти
се определят в нормите от действащото законодателство за присъединяване към газоразпределителните мрежи.
Г л а в а

с е д м а

СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ МРЕЖИ
Чл. 25. (1) Операторът на газоразпределителна мрежа определя и реализира система за
управление на заявките за обслужване, предвиждаща използване на методологии, процедури и
ресурси в съответствие с приложимите външни
и вътрешнофирмени нормативни документи по
отношение на:
1. търговско качество на газоразпределителната услуга;
2. безопасност и непрекъснатост на газоразпределителната услуга;
3. качество на газа.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
предоставя технически и търговски услуги на
следните категории заявители:
1. ползватели на мрежата;
2. клиенти;
3. потенциални клиенти, договарящи газоразпределителната услуга.
(3) Процесът на управление на заявленията
за услуги се осъществява в следните последователни етапи:
1. проверка на допустимостта на заявката;
2. при необходимост – определяне на среща
с потенциалния клиент;
3. техническа и икономическа проверка на
възможностите за осъществяване на услугата;
4. приключване на разглеждането на заявката
и уведомяване за резултата.
(4) В процеса на управление на заявките се
спазват изискванията на действащото законодателство по отношение дейността на операторите
на газоразпределителните мрежи.
Чл. 26. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа проверява допустимостта на заявката въз
основа на:
1. необходимите разходи за изграждане на
съоръжението за присъединяване до точката на
присъединяване;
2. техническото и административното положение на точката на присъединяване, за която
се отнася заявката.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
проверява дали заявката съдържа информацията,
изискуема съгласно нормативните документи и
указанията за попълване на заявките.
(3) Операторът на газоразпределителна мрежа
извършва контрол на допустимостта на заявката
въз основа на физическото състояние на разходомерния възел и на фактическата ситуация
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(например проверява дали заявителят е свързан
по договор с точката на присъединяване, за която
се отнася заявката).
Чл. 27. Етапът на определяне на среща, в
случай че клиентът няма възможност да посети
клиентския център, предвижда насрочване на дата
и час за изпълнение на дейностите по проучване
на условията за осигуряване на достъп. Допуска
се и сключване на договор на същата дата.
Чл. 28. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа предоставя на заявителя след разглеждане
на заявката:
1. резултата от проверката;
2. специфична информация от технически и
търговски характер във връзка с приключване
на анализа на заявката и отнасяща се до изпълнение на услугата.
(2) Една заявка за услуга остава активна до
поява на някое от следните събития:
1. изпълнение на заявената услуга;
2. анулиране на заявката от страна на субекта,
който я е подал.
(3) Заявителят, който е получил информация
за отказана заявка поради причини, които не се
свеждат до оператора на газоразпределителната
мрежа, трябва да извърши необходимите действия с цел:
1. определяне на нова среща след отстраняване
на причините, които не са позволили изпълнението на заявката;
2. анулиране на заявката.
Чл. 29. (1) Спирането на доставката може да
се извърши по искане на ползвателя на мрежата,
подадено чрез заявка до оператора на газоразпределителната мрежа, като последният отчита
последната измерена стойност към момента на
спиране.
(2) Спирането на доставката може да се
извърши и по искане на клиента, отправено
до оператора на газоразпределителна мрежа, с
посочване на съответни мотиви.
(3) Към датата на изпълнение на услугата
спиране на доставката се преустановява услугата по разпределение в съответната точка на
присъединяване.
Чл. 30. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа в случай на невъзможност поради причини, независещи от него (например липса на
достъп до точката на присъединяване), съобщава
на заявителя за невъзможността за спиране на
доставката в срок 5 работни дни от заявката,
посочвайки:
1. причините за невъзможността за спиране
на доставката;
2. съществуването на друга възможност да се
пристъпи към спиране на доставката в точката
за присъединяване.
(2) Ако заявителят поиска спиране на доставката в точката на присъединяване и тази дейност
не е включена в ценоразписа, операторът на
газоразпределителна мрежа в срок 5 работни
дни от заявката представя на заявителя оферта
за извършване на заявката.
(3) Ако заявителят поиска спиране на доставката в точката на присъединяване, операторът
на газоразпределителна мрежа съгласува с него
датата на извършване на спирането. На тази дата
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операторът на газоразпределителна мрежа отчита
показанията на разходомера, включително въз
основа на оценка на историческото потребление
на клиента (ако разходомерният възел не работи).
Чл. 31. (1) Ползвателят на мрежата, имащ
намерение да поиска спиране поради забава в
плащането на клиент, трябва да заяви за изпълнение пред оператора на газоразпределителна
мрежа услугата по временно прекъсване поради
неплащане от страна на клиент.
(2) След спиране на доставката обслужването
на точката на присъединяване остава за сметка
на ползвателя на мрежата, който впоследствие
може да поиска ново активиране на доставка или
да изпрати на оператора на газоразпределителна
мрежа искане за окончателно преустановяване
подаването на газ в тази точка.
(3) Ако операторът на газоразпределителна
мрежа не успее да прекрати подаването на газ
поради причини, независещи от него, ползвателят
на мрежата може да поиска извършването, при
наличие на такава възможност, на дейности за
прекъсване на доставката в точката за присъединяване поради неплащане от страна на клиент
по друг начин.
Чл. 32. (1) Прекратяването на подаване на газ
на клиент поради неплащане от негова страна
се извършва чрез изключване и запечатване на
крана, поставен над разходомера, и/или чрез
еквивалентно действие.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
след извършване на дейностите по ал. 1 съобщава
резултата и евентуалното отчитане на ползвателя
на мрежата и на клиента.
(3) Количеството газ, преминал през разходомера в тази точка, е за сметка на клиента, който
остава отговорен за евентуални консумации на
газ и за всички останали задължения, докато не
изпрати на оператора на газоразпределителна
мрежа искане за окончателно преустановяване
на подаването на газ.
Чл. 33. (1) При продължаване на забавата в
плащането и при невъзможност за спиране по
чл. 31 операторът на газоразпределителна мрежа
премахва техническите съоръжения за присъединяване (свързващите тръби и др.) така, че
повторното активиране на подаването на газ да
изисква технически действия по присъединяване.
(2) За извършване на техническите дейности
по предходната алинея операторът на газоразпределителна мрежа може да поиска съдействие от
компетентен държавен или общински орган.
Чл. 34. (1) Заявката за спиране на доставката
по искане на клиента трябва да бъде предвидена в
клаузите от договора за доставка, сключен между
ползвателя на мрежата и клиента.
(2) Заявката се разглежда в срок до 3 работни
дни от датата на получаването є.
(3) Консумацията на природен газ в точката
на присъединяване до датата на изпълнение на
заявката по ал. 2 е за сметка на клиента.
(4) След извършване на спирането по този член
доставката на природен газ може да се активира
по реда на чл. 36.
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Чл. 35. (1) След отпадане на причините за
спиране или прекъсване по чл. 33 – 35 клиентът
може да заяви пред оператора на газоразпределителна мрежа ново активиране на доставката.
(2) Срокът за възстановяване на подаването
на газ се определя в договорите между оператора
на газоразпределителна мрежа и клиентите в
зависимост от конкретната причина за спиране
и от необходимите действия за активиране на
доставката.
Чл. 36. Клиентът може да поиска ново подаване
на газ към точките на присъединяване, ако захранването е било временно прекъснато от оператора
на газоразпределителна мрежа чрез запечатване
на входен кран или еквивалентна интервенция
поради причини, отнасящи се до инсталацията
на клиента, без това обстоятелство да е довело
до прекратяване на договора с ползвателя на
мрежата. Тази дейност може да бъде поискана,
когато са отстранени проблемите, отнасящи се
до инсталацията на клиента, които са причинили
временното прекъсване на захранването.
Чл. 37. (1) Ползвател на мрежата, желаещ
да получи достъп до една или повече точки на
присъединяване, обслужвани от други ползватели
на мрежи, трябва да подаде искане за смяна на
доставчика на клиента.
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
извършва оценка на потреблението за точките на
присъединяване, за които не е било възможно да
направи отчитане на разходите поради причини,
независещи от него, и тази оценка се счита за
реален отчет.
(3) Новият ползвател на мрежата на датата
на смяна на доставчика замества напускащия
ползвател на мрежата в договорното отношение
с оператора на газоразпределителна мрежа по
отношение съответната точка на присъединяване. Последният изпраща на новия ползвател
на мрежата в срок 30 дни от датата на смяна на
доставката за всяка една точка на присъединяване
техническите и договорните данни, характеризиращи доставката на газ, както и прогресивната
оценка на годишната консумация и отчитането
в началото на подаването.
Чл. 38. (1) При смяна на доставчика, отнасяща се до клиент, подаването до който е било
временно прекъснато поради мотиви, свързани с
безопасност или забава в плащането, с временно
прекъсване на захранването до точката на присъединяване в момента на промяна на доставката,
новият доставчик трябва да поиска от оператора
на газоразпределителна мрежа ново активиране
на доставката (подаване на газ).
(2) Операторът на газоразпределителна мрежа
информира новия доставчик относно физическите
условия на разходомера в сроковете, предвидени
от договора помежду им.
Чл. 39. (1) Поддръжката и проверката на
разходомерите, собственост на оператора на
газоразпределителна мрежа, се осъществяват за
негова сметка.
(2) Операциите по периодично калибриране
се извършват от оторизирани метрологични
лаборатории. Тази дейност се осъществява с
честота, определена съгласно действащото законодателство.
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(3) Операторът на газоразпределителна мрежа
съобщава на доставчика формите и сроковете за
замяна на разходомерите, ако при метрологичната
проверка се окажат негодни.
Чл. 40. Доставчикът може да поиска от оператора на газоразпределителна мрежа извършването
на технически проверки с цел установяване на
евентуални повреди на уредите за измерване.
Разходите за тези проверки са за сметка на доставчика, в случай че се установи, че разходомерът
е изправен.
Г л а в а

о с м а

УПРАВЛЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ РЕЖИМИ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНАТА МРЕЖА
Чл. 41. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа:
1. определя обемите за всеки клиент на газо
разпределителната услуга във всички точки на
присъединяване (изходни) на газоразпределителната мрежа с цел получаване на общия обем на
входящия природен газ, получаван в точките на
присъединяване към преносната мрежа (входящи
точки на газоразпределителната мрежа);
2. подготвя информацията, необходима за
разпределението, и я изпраща на оператора на
газопреносната мрежа, който я използва за целите
на разпределението на дневна база за клиентите
на преносната услуга.
(2) Количествата газ, които са доставени във
всяка точка на доставка, за които е отговорен
отделен клиент, се определят въз основа на консумацията при отделните съответстващи точки
на присъединяване.
Чл. 42. Операторите на газоразпределителните
мрежи при управлението им осигуряват:
1. мониторинг на режимите на работа и технологичното оборудване;
2. анализ и оптимално управление на режимите
(работни и аварийни) на разпределяне на газа;
3. отчет на газа и защита на информацията
от неоторизиран достъп;
4. безопасност и охрана на производствените
обекти по мрежата.
Чл. 43. (1) Операторът на газопреносната мрежа и/или операторите на газоразпределителните
мрежи могат да разпоредят да бъде временно
прекъснато или ограничено снабдяването с природен газ без предварително уведомление:
1. при непреодолима сила;
2. при възникване или за предотвратяване на
аварии по съоръжения за добив, пренос и/или
разпределение на природен газ;
3. когато съществува опасност за живота и
здравето на хората;
4. когато съществува опасност за целостта
на газопреносната, респективно на съответната
газоразпределителна мрежа;
5. при опасност от нанасяне на значителни
материални щети на мрежата или на клиентите;
6. при ограничаване на доставките на природен
газ по независещи от оператора на газопреносната
мрежа обстоятелства;
7. при терористични действия или посегателства върху обекти и съоръжения за природен газ.
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(2) В случаите по ал. 1 операторът е длъжен във
възможно най-кратък срок да уведоми клиентите
за причините и времетраенето на прекъсване на
снабдяването с природен газ. Продължителността
на прекъсването или ограничаването не може
да надхвърля нормативно установените срокове.
(3) Операторите са длъжни предварително да
уведомят писмено или чрез средствата за масова
информация клиентите за времето и продължителността на прекъсването при извършване на
ремонтни работи, оперативни превключвания,
въвеждане в експлоатация на нови съоръжения
и други подобни действия.
(4) Ред ът и нач и н и т е на п ред вари т ел но
уведомяване за прекъсване на доставките или
разпределението на природен газ се уреждат с
наредбата по чл. 74, ал. 1 от Закона за енергетиката и в договорите за доставка, респективно за
разпределение на природен газ.
Чл. 44. (1) Оперативното управление на газоразпределителните мрежи се осъществява от
диспечерските центрове (ДЦ) на операторите на
газоразпределителни мрежи.
(2) Диспечерските центрове са специализирани
звена на операторите на газоразпределителни
мрежи.
(3) Оперативният дежурен персонал на ДЦ
изпълнява задълженията си при оперативна подчиненост на централното диспечерско управление
(ЦДУ) и районните диспечерски служби (РДС).
(4) Организационната и управленската структура на ДЦ се определя от ръководството на
оператора на газоразпределителна мрежа.
(5) Всеки ДЦ се ръководи от длъжностно лице
в съответствие с щатното разписание на оператора
на газоразпределителна мрежа.
(6) Функциите и задачите на ДЦ и взаимоотношенията им със съответните структурни
звена на диспечера на газопреносната мрежа
се определят със съответните правилници за
устройството и дейността на операторите на
газоразпределителни мрежи.
Чл. 45. Функционалните връзки и взаимоотношения в организацията на оператора на
газоразпределителна мрежа се уреждат със съответни вътрешни правилници за устройството
и дейността на оператора.
Г л а в а

д е в е т а

РЕАЛИЗАЦИЯ, ПОДДРЪЖК А И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА СЪОРЪЖЕНИЯТА ЗА РЕГУЛИРАНЕ И ИЗМЕРВАНЕ
Чл. 46. Когато е необходимо извършването на
дейности, насочени към реализация, поддръжка и
прекратяване на експлоатацията на съоръженията
за регулиране и измерване, операторът на газоразпределителна мрежа извършва тези дейности
при съблюдаване на действащото законодателство.
Чл. 47. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа е отговорен за всички дейности, свързани
с управлението на газоизмервателните и газорегулиращите пунктове, управлявани от него.
(2) Тези интервенции, осъществявани в съответствие с действащото законодателство и при
отчитане на указанията на лицата – производители на оборудването, са насочени към спазва-
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не на критериите, отнасящи се до правилното
функциониране и безопасността, предвидени за
инсталациите.
Чл. 48. Когато е необходимо извършването на
дейности, насочени към реализация, изменение
или прекратяване на експлоатацията на газоизмервателните и газоразпределителните пунктове,
поставени след точките на присъединяване на
оператора на газоразпределителна мрежа, последният извършва тези дейности при съблюдаване
на действащото законодателство.
Чл. 49. (1) Операторът на газоразпределителна
мрежа е отговорен за всички дейности, свързани с
управлението на газоизмервателните и газоразпределителните пунктове, поставени след точките
на присъединяване на газоразпределителните
мрежи, управлявани от него.
(2) Тези дейности, осъществявани в съответствие с действащото законодателство и при отчитане на указанията на лицата – производители
на оборудването, са насочени към спазване на
критериите, отнасящи се до правилното функциониране и безопасността, предвидени за мрежите.
Г л а в а

д е с е т а

ИЗМЕРВАНЕ НА ГАЗА
Чл. 50. Управлението на дейността по измерване на газа при точката на присъединяване
от газоразпределителната мрежа се извършва
от оператора на газоразпределителната мрежа.
При извършване на тази дейност операторът
отговаря за:
1. управлението и поддръжката на системата
за измерване при съблюдаване на действащите
технически и метрологични норми от действащото
законодателство;
2. отчитане, предоставяне и предаване на дан
ните от измерването на правоимащите субекти;
3. прецизност и коректност на предаваните
данни.
Чл. 51. (1) Управлението на системите за измерване, инсталирани в точките на присъединяване
към газоразпределителната мрежа, е разделено
на следните операции:
1. метрологична проверка на елементите от
системите за измерване, стопанисвани от оператора на газоразпределителна мрежа;
2. генериране на данни във връзка с измерването за точката на присъединяване към газоразпределителната мрежа.
(2) Операциите по ал. 1, т. 1 се извършват от
оправомощени лица с периодичност, определена
от приложимото законодателство.
(3) Операторът на газоразпределителна мрежа
гарантира генерирането на данни по ал. 1, т. 2
съгласно изискванията на действащото законодателство.
(4) Клиентите на газоразпределителната услуга
могат да поискат от оператора на газоразпределителна мрежа проверка на точността на данните,
отчитани в системата за измерване в точка на
присъединяване към мрежата.
(5) Операторът на газоразпределителна мрежа
в отговор на заявката трябва да посочи времето
за изпълнение на дейността и стойността на
съответните разходи.
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(6) Разходите по проверката са за сметка на
субекта, направил заявката, ако тя покаже правилно функциониране на системата за измерване.
Ч л. 52. (1) За вси ч к и газоизмерват ел н и
пунктове, управлявани от оператора на газоразпределителна мрежа, инсталирани в точките
на присъединяване към газоразпределителната
мрежа, операторът е отговорен за:
1. управлението и поддръжката на системата
за измерване при съблюдаване на действащите
технически и метрологични норми според Закона
за измерванията;
2. правилното функциониране.
(2) За всички точки на присъединяване във
връзка с измерените данни операторът на газоразпределителна мрежа е отговорен за отчитането,
предоставянето, предаването и архивирането на
данните за компетентните органи или клиента, за
който е предназначена точката на присъединяване.
(3) Задължение на клиента е да сигнализира
своевременно за забелязани нередности, като
нарушена цялост, разрушени пломби и други,
отнасящи се до системата за измерване.
Г л а в а

е д и н а д е с е т а

ТЪРГОВСКО К АЧЕСТВО НА ОБСЛУЖВАНЕТО
Чл. 53. (1) Операторът на газоразпределителната мрежа дефинира и изпълнява модел
от ресурси, методологии, процедури и системи,
гарантиращ съблюдаването на нормативните
документи, с особено внимание към постигане
на специфичните и общите нива на качество,
публикувани в общи условия, съгласно чл. 183б
от Закона за енергетиката.
(2) Операторът на газоразпределителната мрежа подготвя уредите, включително от електронен
тип, подходящи за регистриране на информацията
и данните, отнасящи се до търговското качество,
с цел спазване на разпоредбите на нормативните
изисквания.
Г л а в а

д в а н а д е с е т а

БЕЗОПАСНОСТ НА ГАЗОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ МРЕЖИ И ГАЗОВИТЕ ИНСТАЛАЦИИ
НА КЛИЕНТИТЕ
Чл. 54. Операторът на газоразпределителната
мрежа дефинира и изпълнява интегриран модел
от ресурси, методологии и системи, гарантиращ
съблюдаването на нормативните разпоредби по
отношение на проверката на безопасността и
технически надзор на газоразпределителните
мрежи и безопасността на газовите инсталации
на клиентите.
Чл. 55. Газоразпределителните мрежи подлежат на оценка за съответствие с техническите
изисквания, правила и норми за безопасност по
време на проектирането, изграждането и експлоатацията им. Редът, начините и периодичността
на проверките се извършват в съответствие с
действащото в страната законодателство.
Чл. 56. (1) Операторът на газоразпределителната мрежа подава природен газ само към инсталации, които са годни за безопасна експлоатация.

С Т Р.

98

ДЪРЖАВЕН

(2) Отговорност за безопасната работа на
газовите инсталации носят техните собственици
и ползватели.
(3) Годността за безопасна експлоатация на
инсталациите се удостоверява с документ за
оценено съответствие с техническите изисквания
за безопасност, издаден от лицензиран/нотифициран орган.
(4) Собствениците/ползвателите на газови инсталации се задължават да представят на оператора
на газоразпределителната мрежа документите по
ал. 3 в необходимата периодичност в съответствие
с действащото в страната законодателство.
Г л а в а

т р и н а д е с е т а

К АЧЕСТВО НА ГАЗА
Чл. 57. (1) Показателите и нормите за качеството на природния газ се определят съобразно
приложимото законодателство.
(2) Калоричността на газа и проверките на
качеството на газа (като гаранция на газопреносната система) са гарантирани по отношение
на оператора на газоразпределителната мрежа,
на ползвателя на мрежата и на клиента от съблюдаването на параметрите на качество на газа,
въведен във физическите точки на доставка от
газоразпределителната мрежа.
(3) Операторът на газоразпределителната
мрежа гарантира, че в газоразпределителната
мрежа газът не претърпява процеси на химическа
трансформация освен одорирането му. Съблюдаването на параметрите на качеството на газа (по
отношение на калоричността на газа) и проверките
на качеството на газа във физическите точки на
доставка от газоразпределителната мрежа е гарантирано от операторите на газопреносна мрежа
в съответствие с предвидените от тях мерки в
Правилата за управление на газопреносна мрежа.
(4) Операторът на газоразпределителната
мрежа осигурява и контролира одорирането на
природния газ при пълно съблюдаване на глава
дванадесета.
(5) Доставчикът посредством специфични
договорни споразумения със своите доставчици
и/или с оператор на газопреносна система осигурява доставката на газа във входните точки на
доставка от газоразпределителната мрежа при
съблюдаване на спецификациите за налягане,
дефинирани от оператора на газоразпределителната мрежа съгласно глава трета.
(6) Операторът на газоразпределителната
мрежа прилага необходимите процед у ри за
гарантиране на спазването на условията за налягане на газа (в съответствие с действащото
законодателство), договорени от ползвателя на
мрежата с клиентите.
Чл. 58. Операторът на газоразпределителна
мрежа извършва пренос на природен газ по газоразпределителната мрежа при условия за качество,
публикувани в общи условия за разпределение,
съгласно Закона за енергетиката.
Чл. 59. Операторът на газоразпределителна
мрежа създава условия за събиране и поддържане
на информация по отношение на приетите показатели за качество на газоснабдяването.
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Чл. 60. Операторът на газоразпределителна
мрежа разработва планове, програми и реализира
същите с оглед на поддържане на стойностите
на показателите за качество в съответствие с
приложимите изисквания.
Г л а в а

ч е т и р и н а д е с е т а

ДЕЙНОСТИ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ
Чл. 61. (1) Операторът на газоразпределителната мрежа дефинира и изпълнява интегриран
модел от ресурси, методологии и системи, гарантира съблюдаването на законодателството
и нормативните разпоредби по отношение на
стимулирането на енергийното спестяване и
развитието на възобновяеми източници.
(2) Операторът на газоразпределителната
мрежа предлага газоснабдяването като енергийна
услуга, която по смисъла на приложимото законодателство обхваща изграждане на газоразпределителни мрежи, преоборудване на горивните
инсталации за замяна на използваните твърди,
течни горива и електроенергия и доставка на
природен газ, както и набор от мерки и действия за подобряване управлението на горивните
инсталации при клиентите.
(3) Операторът на газоразпределителната
мрежа в изпълнение на приложимото законодателство отчита ежегодно количествата спестена
крайна и първична енергия и редуцираните въглеродни емисии в резултат на газоснабдяването
и реализираните от него други енергийни услуги
при клиентите.
(4) С оглед осигуряване на възможността на
клиентите да регулират своето енергийно потребление операторът на газоразпределителната мрежа
предоставя информация по ясен и разбираем
начин за действителното енергийно потребление, за текущите действителни цени, сравнение
на енергийното потребление с потреблението
през предходни периоди, както и информация за
организации, енергийни агенции и други органи, от които може да се получи информация за
възможните мерки за подобряване на енергийната ефективност и/или обективни технически
спецификации на енергоспестяващо оборудване.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тези правила:
1. „Клиент“ е клиент на едро или краен клиент на природен газ, включително предприятие
за природен газ, което закупува природен газ.
2. „Ползвател на мрежа“ е физическо или
юридическо лице – ползвател на газопреносна и/
или газоразпределителна мрежа, което доставя
или получава доставки по газопреносна и/или
газоразпределителна мрежа.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Правилата за управление на газоразпределителните мрежи влизат в сила и са приложими
от датата на обнародване в „Държавен вестник“.
§ 3. (1) Всеки оператор на газоразпределителна
мрежа има право да разработи правила за управление на своята газоразпределителна мрежа,
доколкото те не противоречат на тези правила.
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(2) Правилата по ал. 1 са задължителни за
оператора на газоразпределителната мрежа и
присъединените към нея клиенти и ползватели
на мрежата.
§ 4. Тези правила се прилагат задължително
спрямо присъединените към газопреносната мрежа лица, собственици на газопроводи по смисъла
на чл. 197, ал. 6 ЗЕ, намиращи се на съответната
лицензионна територия за разпределение на природен газ, включително във връзка с планиране
развитието на мрежата, планиране и управление
на режима на работа на разпределителната мрежа,
процедурите по задължителен обмен на данни и
информация, реда за оперативно управление и за
предоставяне на допълнителни услуги.
§ 5. Правилата за управление на газоразпределителните мрежи са приети от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране на
основание чл. 171, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 9 от Закона за енергетиката с протоколно Решение № 124 от 19.08.2013 г. по т. 5.
Председател:
А. Тонева
6689

КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
РЕШЕНИЕ № 646-ОЗ
от 14 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 във връзка с чл. 29, ал. 3 и 5
и чл. 9, ал. 1 от Кодекса за застраховането (КЗ)
и представените към заявлението документи по
чл. 31, ал. 2 КЗ Комисията за финансов надзор
реши:
Издава на „Здравноосигурителна компания
България здраве застрахователно акционерно
дружество“ допълнителен лиценз за следните
нови видове застраховки:
1. Застраховка по т. 8 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Пожар и природни бедствия“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество (различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7),
предизвикана от:
– пожар;
– експлозия;
– имплозия;
– буря;
– други природни бедствия;
– атомна енергия;
– свлачища.
2. Застраховка по т. 9 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение
№ 1 към Кодекса за застраховането – застраховка
„Други щети на имущество“ за следните рискове:
Всяка щета или загуба, нанесена на имущество
(различно от това по т. 3, 4, 5, 6 и 7), предизвикана
от градушка или измръзване и всякакво друго
събитие, като кражба, освен включенитe в т. 8.
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3. Застраховка по т. 18 от раздел ІІ, буква „А“
„Видове застраховки. Рискове“ на приложение № 1
към Кодекса за застраховането – застраховка „Помощ при пътуване (Асистанс)“ за следните рискове:
Помощ за лица, които попадат в затруднения
при пътуване, когато са далеч от дома или от
постоянното си местоживеене.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор решението подлежи
на обжалване пред Върховния административен
съд на Република България в 14-дневен срок от
съобщаването му.

6638

Председател:
Ст. Мавродиев

АГЕНЦИЯ ПО ГЕОДЕЗИЯ,
КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР
ЗАПОВЕД № РД-18-41
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от територията на Природен
парк „Витоша“ (кадастрални райони 4204, 4241,
4242, 4243, 4244, 4245, 4268, 4273 и 4275), район
„Витоша“, Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6498

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-42
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от територията на Природен
парк „Витоша“ (кадастрални райони 6066, 6067,
6073, 6074, 6075, 6078, 6194, 6196, 6197, 6199 и
6208), землище с. Бистрица, район „Панчарево“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6499

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
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ЗАПОВЕД № РД-18-43
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от територията на Природен парк
„Витоша“ (кадастрални райони 6061, 6062, 6063,
6064, 6198, 6199 и 6201), землище с. Железница,
район „Панчарево“, Столична община, област
София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6500

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-44
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от територията на Природен
парк „Витоша“ (кадастрални райони 4246, 4247,
4264 и 4266), землище с. Владая, район „Витоша“,
Столична община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6501

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-45
от 21 юли 2011 г.
На основание чл. 35, ал. 3 и чл. 49, ал. 1 ЗКИР
одобрявам кадастралната карта и кадастралните
регистри за част от територията на Природен
парк „Витоша“ (кадастрални райони 4248 и 4249),
землище с. Мърчаево, район „Витоша“, Столична
община, област София.
Кадастралната карта и кадастралните регистри
са приети с протокол от 15.01.2010 г. на Службата
по геодезия, картография и кадастър – София.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“ по
реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред административния
съд по местонахождението на имота.
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Кадастралната карта и кадастралните регистри
влизат в сила за имотите, които не са засегнати
от подадените до съда жалби, след изтичане на
срока за обжалване на заповедта.

6502

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-18-17
от 9 август 2013 г.
На основание чл. 49, ал. 1 във връзка с чл. 35,
ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) в изпълнение на Решение № 1330 от
18.11.2010 г. на Административния съд – Бургас,
постановено по адм.д. № 347/2009 г., потвърдено
с Решение № 13220 от 18.10.2011 г. на Върховния
административен съд на Република България,
постановено по адм.д. № 3921/2011 г., и Решение
№ 1715 от 24.10.2012 г. на Административния
съд – Бургас, постановено по адм.д. № 739/2012 г.,
одобрявам кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот
с идентификатор 58356.503.357, гр. Приморско,
община Приморско, област Бургас.
Заповедта подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
по реда на чл. 49, ал. 2 ЗКИР пред Административния съд – Бургас, само по отношение на
непълно, неточно или неправилно изпълнение на
цитираните в мотивите съдебни решения.

6613

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров

ЗАПОВЕД № РД-16-2
от 16 август 2013 г.
На основание чл. 35, ал. 1 и 3 от Закона за
кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) и искане
до Агенцията по геодезия, картография и кадастър
вх. № 10-04-7 от 14.08.2013 г. от кмета на община Полски Тръмбеш откривам производство по
създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри за землището на с. Раданово, община
Полски Тръмбеш, област Велико Търново.
1. Правоспособното лице, на което се възлага изработването на кадастралната карта и
кадастралните регистри за посочения район, е
„Геопланпроект“ – ЕАД, вписано в регистъра по
чл. 12, т. 8 ЗКИР със Заповед № 332 от 4.06.2001 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
кадастърa.
2. Графикът за извършване на дейностите да
се обяви в Службата по геодезия, картография
и кадастър – Велико Търново, в общината и в
кметството.
3. В срок 30 дни от обнародването на тази
заповед в „Държавен вестник“ собствениците са
длъжни да означат на свои разноски границите
на поземлените имоти, намиращи се на територията на районa, в съответствие с актовете за
собственост.

6551

Изпълнителен директор:
Ал. Лазаров
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СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 355
от 27 юни 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-277 от 8.08.2012 г. от „Руа
България“ – ЕООД, с искане да се разреши
изработване на проект за парцеларен план за
инженерна инфраструктура извън границите на
урбанизираните територии на „понтонна помпена
станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска
към хвостохранилище“, кв. Челопечене, район
„Кремиковци“.
Към заявлението са приложени следните
писмени доказателства: задание, отговарящо на
изискванията на чл. 125 ЗУТ, копие от писмо
изх. № 2600-975 от 23.10.2012 г. на кмета на район
„Кремиковци“, акт № 1796 за частна общинска
собственост, скица № 144 от 3.01.2012 г., издадена за имот с идентификатор № 68134.8439.4 от
СГКК, акт № 1777 за частна общинска собственост, задание за проектиране, скица № 55273 от
14.08.2012 г., издадена за имот с идентификатор
№ 68134.8439.5 от СГКК, писмо от синдика на
„Кремиковци“ – АД – в несъстоятелност, пълномощно с нотариална заверка на подписите рег.
№ 20228 от 2.08.2012 г. от Александър Чакъров,
нотариус с район на действие РС – София, скица № 31771 от 15.05.2012 г., издадена за имот с
идентификатор № 68134.8439.15 от СГКК, копие
от нотариален акт № 24, том I, рег. № 892, дело
№ 20/2008 г., копие от постановление за възлагане
в собственост на „Барит Майнинг“ – ЕООД, по
т.д. № 95/2007 г., VI-2 състав, Софийски градски
съд, решение № СО-77-ПР от 2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на оценка
на въздействието върху околната среда.
Искането заедно с приложените писмени доказателства са разгледани от отдел „Общ устройствен
план“, отдел „Подробни устройствени планове“, отдел „Правен“, отдел „Благоустройствени
дейности и природни ресурси“ на Направление
„Архитектура и градоустройство“.
Заданието е разгледано и прието с решение
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) по протокол № ЕС-Г-79 от
6.11.2012, т. 22.
С Решен ие № 91 по п р о т око л № 35 о т
28.02.2013 г. на Столичния общински съвет е
разрешено да се изработи ПУП – ПП за поземлени имоти (ПИ) с идентификатори № 68134.8439.4,
№ 68134.8439.6, № 68134.8439.7, № 68134.8439.8,
№ 68134.8441.13, м. Челопечене.
С писмо изх. № ГР-70-00-277/2012 от 18.03.2013 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ в НАГ издаденият акт е изпратен в район
„Кремиковци“ за сведение и изпълнение.
Със заявление вх. № ГР-70-00-277/2012 от
22.03.2013 г. от пълномощника на „Руа България“ – ЕООД, подадено в НАГ, е внесен проект
за парцеларен план заедно с обяснителна записка.
С писмо изх. № ГР-70-00-277/2012 от 9.04.2013 г.
на главния архитект на Столична община е изпратено обявление за обнародване в „Държавен
вестник“.
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С писмо изх. № ГР-70-00-277/2012 от 9.04.2013 г.
на главния архитект на Столична община до кмета
на район „Кремиковци“ е изпратен проектът на
изработения план.
С писмо изх. № ГР-70-00-277/2012 от 23.04.2013 г.
началник-отдел „УТКР“ на район „Кремиковци“
уведомява, че решението на СОС за разрешаване
изработването на ПУП е разгласено с обявление
на информационното табло в сградата на района, удостоверено с констативен протокол от
29.03.2013 г., оповестено е в „Софийски седмичен
вестник“, издаден на 28.03.2013 г., както и на сайта
на Столична община.
В бр. 36 от 2013 г. на „Държавен вестник“ е
обнародвано обявление за изработения ПУП,
разлепено е в сградата на район „Кремиковци“,
Столична община, и е оповестено в „Софийски
седмичен вестник“, издаден на 18.04.2013 г.
С писмо № 07-90-1-(1) от 20.05.2013 г. началникотдел „УТКР“ на район „Кремиковци“ уведомява,
че е проведено обществено обсъждане на проекта
на 29.04.2012 г., на което е съставен протокол,
който удостоверява, че няма постъпили възражения и предложения. Няма подадени възражения
и в срока по чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
Проектът на парцеларен план (ПП) за обект:
„Понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска към хвостохранилище“,
кв. Челопечене, е разгледан и приет с решение
на Общинския експертен съвет по устройство на
територията (ОЕСУТ) по протокол № ЕС-Г-45 от
18.06.2013 г., т. 3.
С оглед на горната фактическа обстановка се
установява от правна страна следното:
Административното производство е инициирано от „Руа България“ – ЕООД, с цел при
използване на хвоста, намиращ се върху поземлени имоти с идентификатори № 22304.7930.15 и
№ 68134.8441.14 – собственост на дружеството, да
се избегне опасността от бъдещо запрашаване
на района.
С оглед на това и опазването на околната
среда е необходимо служебно да се изработи и
одобри подробен устройствен план, с който да
се предвиди изграждане на помпена станция до
намиращата се в близост р. Лесновска и преносно
съоръжение към хвостохранилището.
Територията е неурбанизирана и предвид това
се изработва и одобрява ПУП по чл. 110, ал. 5 ЗУТ.
Парцеларният план за „понтонна помпена
станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска
към хвостохранилище“, кв. Челопечене, засяга поземлени имоти с идентификатори № 68134.8441.13,
№ 68134.8441.8, № 68134.8441.7, № 68134.8441.6 и
№ 68134.8441.4.
В проекта са посочени сервитутните линии
и е котирано 3 м разстояние до осовата линия
на трасето на новопроектирания тръбопровод, с
което е спазен чл. 62в, ал. 2, т. 1, буква „д“ от
Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието
на устройствените схеми и планове.
Към проекта е представен баланс на територията по вид собственост, баланс по начин
на трайно ползване и по видове територии по
предназначение.
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Проектът отговаря на предвижданията на
ОУП на СО, с което са спазени изискванията на
чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Спазени са изискванията на закона за съобщаване на проекта и за провеждане на обществено
обсъждане.
Проектното решение е целесъобразно и е в
съответствие с изискванията на закона.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона за
местната администрация и местното самоуправ
ление, чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ и протокол на ОЕСУТ
№ ЕС-Г-45 от 18.06.2013 г., т. 3, Столичният общински съвет реши:
Одобрява проект за парцеларен план (ПП) за
обект: „Понтонна помпена станция и напорен тръбопровод по р. Лесновска към хвостохранилище“
с трасе, минаващо през имоти с идентификатори
№ 68134.8439.4, № 68134.8439.6, № 68134.8439.7,
№ 68134.8439.8, № 68134.8441.13, м. Челопечене,
съгласно приложения проект.
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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

6542

За председател:
Н. Стойнев

РЕШЕНИЕ № 405
от 18 юли 2013 г.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпило заявление вх. № ГР-70-00-463 от 17.11.2011 г. от Иванка
Василева Ангелова като пълномощник на „ЮБН
Ауто“ – ООД, с искане да се разреши изработване на подробен устройствен план за поземлени имоти с идентификатори № 16448.7845.38 и
№ 16448.7845.39 по кадастралната карта за район
„Кремиковци“.
Към заявлението са приложени следните писмени доказателства: копие от пълномощно рег.
№ 17471 на Нотариалната камара с нотариално
заверени подписи от Теодора Вуцова, нотариус с
PC – София, вписана под № 033 в Нотариалната
камара, копие от пълномощно рег. № 16032 на
Нотариалната камара с нотариално заверени
подписи от Румяна Радева, нотариус с PC – София, вписана под № 104 в Нотариалната камара,
задание за проектиране, мотивирано предложение,
копие от скица № 18647 от 1.07.2011 г. за имот
с идентификатор № 16448.7845.38, издадена от
Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК), копие от скица № 18649 от 1.07.2011 г. за
имот с идентификатор № 16448.7845.39, издадена
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от Службата по геодезия, картография и кадастър
(СГКК), копие от нотариален акт № 143, том I,
рег. № 2803, дело № 132/2007 г.
Заданието и мотивираното предложение е
разгледано и прието от отделите в Направление
„Архитектура и градоустройство“ на СО, както и
на заседание на Общинския експертен съвет по
устройство на територията (ОЕСУТ) с протокол
№ ЕС-Г-18 от 13.03.2012 г., т. 1.
Със Заповед № РД-09-50-291 от 21.03.2012 г. на
главния архитект на Столична община е одобрено
задание за изработване на подробен устройствен
план за поземлени имоти с идентификатори
№ 16448.7845.38 и № 16448.7845.39.
С писмо изх. № ГР-70-00-463/2011 от 22.03.2012 г.
на началник-отдел „Подробни устройствени планове“ издадената заповед е изпратена за сведение
и съблюдаване.
С писмо изх. № ГР-70-00-463/2011 от 8.06.2012 г.
на главния архитект на Столична община е
указано да се представи становище на Агенция
„Пътна инфраструктура“ (АПИ) и преценка за
необходимостта от екологична оценка от РИОСВ.
С писмо вх. № ГР-70-00-463/2011 от 11.06.2012 г.
от пълномощника на „ЮБН Ауто“ – ООД, е
представен протокол от 14.05.2012 г. от АПИ.
Със Заповед № РД-09-50-571 от 18.06.2012 г. на
главния архитект на Столична община е допуснато
да се изработи подробен устройствен план – план
за регулация и план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори № 16448.7845.38 и
№ 16448.7845.39, м. с. Горни Богров – м. Траскето.
С писмо изх. № ГР-70-00-463/2011 от 18.06.2012 г.
до началник-отдел „Подробни устройствени планове“ заповедта за допускане е изпратена за
сведение и съблюдаване.
С ъ с з а я в лен ие вх . № Г Р-70 - 4 63/2 011 о т
6.08.2012 г., подадено в Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община, са
представени декларация за липсата на дървесна
растителност и геодезическо заснемане, заверено
от дирекция „Зелена система“ при СО, изходни
данни от „Софийска вода“ – АД, от 7.2012 г., проект за план за регулация за създаване на УПИ
I-38, 39, улична регулация от о.т. 1-33-34-35-36 до
37 и от о.т. 34 до о.т. 34а, нов кв. 12, м. Траскето,
от с. „Горни Богров“, район „Кремиковци“, генплан мотивирано предложение за пътни връзки
и организация на движението, съгласувано от
Областно пътно управление на Агенция „Пътна
инфраструктура“ с протокол от 14.05.2012 г., от
Постоянната комисия по транспорт, организация и
безопасност на движението и от Столична дирекция „Вътрешни работи“, отдел „Пътна полиция“,
със становище изх. № 3326 от 20.07.2012 г.
С писмо изх. № ГР-70-00-463/2011 от 27.11.2012 г.
на началник-отдел „ПУП“ на НАГ е указано на
заявителите да се представи решение на РИОСВ
за необходимостта от извършване на екологична
оценка, становище на Агенция „Пътна инфраструктура“ за първи и краен етап на проекта,
както и да се коригира планът за застрояване и
да се отразят съществуващите проводи и съответстващите сервитути.
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С молба вх. № ГР-70-00-463/2011 от 30.11.2012 г.
от пълномощника на „ЮБН Ауто“ – ООД, са
представени: Решение № СО-231-ПР/2012 г. на
директора на Регионална инспекция по околната среда и водите – София, с което счита, че не
следва да се извършва оценка на въздействието
върху околната среда; коригирани чертежи, скица
за имоти № 40, 38, 39 на Службата по земеделие
и гори към Министерството на земеделието и
храните.
С молба вх. № ГР-70-00-463/2011 от 19.12.2012 г.
от пълномощника на „ЮБН Ауто“ – ООД, е представено писмо изх. № 1671-1781 от 19.12.2012 г. на
директора на Областно пътно управление – София, при Агенция „Пътна инфраструктура“.
С писмо изх. № ГР-70-00-463/2011 от 21.12.2012 г.
на началник-отдел „ПУП“ на НАГ проектът е
изпратен за съобщаване на заинтересованите лица.
С молба вх. № ГР-70-00-463/2011 от 7.02.2013 г.
от пълномощника на „ЮБН Ауто“ – ООД, е
представено становище на Агенция „Пътна инфраструктура“ изх. № 53-00-19884 от 21.12.2012 г.
С молба вх. № ГР-70-00-463/2011 от 8.03.2013 г.
от „ЮБН Ауто“ – ООД, са внесени: удостоверение от Търговския регистър на Агенцията
по вписванията, дружествен договор на „Турботракс България“ – ООД, договор за вливане
от 2.11.2012 г. на „ЮБН Ауто“ – ООД, и „Томато
Проперитиез“ – ЕООД, писмо рег. № 53-003648
от 27.03.2013 г. на АПИ, с което се дава положително становище за изработения проект при
изчерпателно изброени условия.
С писмо изх. № 0793-18/3 от 12.03.2013 г. началник-отдел „УТКР“ с приложен разписен списък
и обратни разписки удостоверява, че проектът е
съобщен на заинтересованите лица.
Проектът за подробен устройствен план – план
за регулация за създаване на УПИ I-38, 39, улична
регулация от о.т. 1-33-34-35-36 до о.т. 37 и от о.т. 34
до о.т. 34а, нов кв. 12, м. Траскето, от с. Горни
Богров, район „Кремиковци“, е разгледан и приет
на заседание на ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-25
от 26.03.2013 г., т. 5.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Искането за изработване на подробен устройствен план – план за регулация за създаване на
УПИ I-38, 39, улична регулация от о.т. 33-34-35-36
до о.т. 37 и от о.т. 34 до о.т. 34а, нов кв. 12, м.
Траскето, от с. Горни Богров е подадено от „ЮБН
Ауто“ – ООД (преименувано с протокол № 6 от
11.01.2013 г. на общото събрание на съдружниците на „Турботракс България“ – ООД), което
съгласно нотариалните актове се легитимира като
собственик на поземлени имоти с идентификатор
№ 16448.7845.38 и № 16448.7845.39. Въз основа на
същите документи за собственост юридическото
лице е вписано като такъв в приложените скици
от СГКК за ПИ с идентификатори 16448.7845.38
и 16448.7845.39.
Предвид това искането е подадено от заинтересовано лице по смисъла на чл. 124, ал. 3 във
връзка с чл. 131, ал. 1 и ал. 2, т. 1 ЗУТ.
Допускането за изработване на проекта със
Заповед № РД-09-50-571 от 18.06.2012 г. на главния
архитект на СО преди влизане в сила на ЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) на 26.11.2012 г., поради
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което на основание § 124 ПРЗЗУТ (ДВ, бр. 82
от 2012 г.) производството следва да се довърши
по реда, действал преди 26.11.2012 г.
Спазени са административнопроизводстваните правила при издаване на акта – сезиране на
административния орган от заинтересованите
лица по чл. 131, ал. 2, т. 1 ЗУТ със заявление по
образец, приложено мотивирано предложение,
одобрено е задание; допуснато е изработването
на проект за ПРЗ от компетентния за това орган,
внесеният проект е съобщен на всички заинтересовани лица; разгледан е и е приет от ОЕСУТ.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Планът за регулация е изработен върху действаща кадастрална карта, с което са спазени
изискванията на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Проектът е изработен при спазване изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. на МРРБ за
обема и съдържанието на устройствените схеми
и планове.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества, А генция „Пътна
инфраструктура“, Столична дирекция „Вътрешни
работи“, отдел „Пътна полиция“.
Изпълнени са изискванията на чл. 19, ал. 4
ЗУЗСО, като е представено геодезическо заснемане на растителността, заверено от дирекция
„Зелена система“.
С плана за регулация се предвижда създаване
на улична регулация от о.т. 1-30 през о.т. 31 до
о.т. 32 и от о.т. 31-о.т. 33-о.т 34-о.т. 35-о.т. 36-о.т. 37
и от о.т. 34 до о.т. 34а на м. Горни Богров и образуване на УПИ I-38, 39 с конкретно отреждане „За
автосервиз, автосалон, магазин, офиси и паркинг“.
При спазване на чл. 14, ал. 4 ЗУТ лицето
(изходът) към улица на новообразуваното УПИ
I-38, 39 е осигурено с локално платно от о.т 3334-35-36-37.
Урегулирането на УПИ І-38, 39 е съгласно
разпоредбата на чл. 17, ал. 2, т. 3 ЗУТ. Наличието на предварителен договор не е необходимо
поради обстоятелството, че поземлените имоти
с № 16448.7845.38 и № 16448.7845.39 са на един
собственик, а именно на „Турботраск България“ – ООД, които са заявителите на административното производство по одобряване на
подробния устройствен план.
По действащия ОУП на СО имотът попада в
„Смесена многофункционална зона в околоградския район“ (Смф2). Предвиденото застрояване
с „автосервиз, автосалон, магазин, офиси и
паркинг“в УПИ I е допустимо съгласно приложение към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО. Показателите на
застрояване, отразени в матрицата върху плана,
отговарят на предвидените в ОУП на СО.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
С плана за застрояване се предвижда изграждане на две сгради с кота корниз 10 м, т.е. ниско
застрояване по смисъла на чл. 23, т. 1 ЗУТ.
Спазен е чл. 35, ал. 2 ЗУТ, като разстоянието
от сградите в УПИ I до вътрешната регулационна
линия е установено не по-малко от 3 м.
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С проекта за плана за застрояване не се допускат намалени разстояния към съседни имоти
и/или сгради, включително през улица.
Изпълнени са изискванията в мотивираното
предписание за съгласуване на проекта с експлоатационните дружества.
Спазено е изискването на чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО,
което се установява от представеното геодезическо
заснемане на дървесната растителност, заверено
от дирекция „Зелена система“ – СО.
Планът за регулация предвижда изграждане
на улица от о. т. 30 през о.т. 31 до о.т. 32 и от
о.т. 31-о.т. 33-о.т 34-о.т. 35-о.т. 36-о.т. 37 и от о.т. 34
до о.т. 34а, която е обект – публична общинска
собственост, и по аргумент на чл. 21, ал. 7 ЗОС
компетентен да одобри плана е Столичният общински съвет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 ЗОС, § 124, чл. 129, ал. 1, чл. 110, ал. 1, т. 1,
чл. 103, ал. 4, чл. 104, ал. 1, изр. 2, чл. 115, ал. 1 и
2, чл. 35, ал. 2 ЗУТ, т. 4 от приложение към чл. 3,
ал. 2, т. 4 ЗУЗСО, протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-18
от 13.03.2012 г., т. 14, № ЕС-Г-25 от 26.03.2013 г.,
т. 5, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проект за подробен устройствен
п лан – п лан за рег улаци я на м. Горни Бо гров – Траскето, кв. 12, УПИ I-38, 39 – „За автосервиз, автосалон, магазини, офиси и паркинг“,
улици по о.т. 1-30-31-32; по о.т. 31-33-34-35-36-37;
по о.т. 34-34а по червените и сините линии, текст
и цифри съгласно приложения проект.
2. Одобрява проект за подробен устройствен
план – план за застрояване на кв. 12, УПИ I-38,
39 – „За автосервиз, автосалон, магазини, офиси и паркинг“, м. Горни Богров – Траскето, по
приложения проект.
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.
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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Кремиковци“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
Председател:
Е. Герджиков
6607
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РЕШЕНИЕ № 409
от 18 юли 2013 г.
В процеса на изработването на общия устройствен план на Столична община след анализ на
състоянието на териториите на съществуващите
жилищни комплекси бе направен извод, че са
налице обективно съществуващи проблеми, свързани, от една страна, с наличието на реституирани
имоти, попадащи в междублоковите пространства
и засягащи реализирани вече благоустройствени мероприятия, а от друга, законосъобразните
възможности за застрояване на тези имоти. В
ЗУЗСО са предвидени механизми за съхраняване
на средата и характера на жилищните комплек
си и териториите, изградени по комплексен
начин, като за решаването на проблемите на
тези територии е залегнало изготвянето на Специализирана програма за преструктуриране на
жилищните комплекси, подобряване на средата
им и съхраняване на благоустроените площи в
междублоковите пространства.
В изпълнение на решението на Постоянната
комисия по устройство на територията, архитектура и жилищна политика към СОС от заседанието,
проведено на 7.10.2009 г. (писмо № 6602-667 от
14.10.2009 г.), следва да се изработят подробни устройствени планове – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Надежда 2а и 2б и придружаващите
го план-схеми.
Одобрено е задание за изработване на горните планове, с което се поставят изисквания и
препоръки към изработването на плановете за
преструктуриране на жилищен комплекс Надежда
2а и 2б за обособените му части, като определя
вида, обема и съдържанието на проектните разработки, както и изискването в процеса на работа
да се поддържат контакти и да се провеждат
консултации с неправителствените организации,
районната администрация и НАГ.
На база възлагателно писмо № ТП-92-00-121
от 24.07.2008 г. и впоследствие със заповед № РД09-50-1317 от 26.11.2009 г. на главния архитект на
СО е допуснато изработването на ПУП – план за
регулация и режим на застрояване за преструктуриране на жилищен комплекс м. Надежда 2а и 2б
и придружаващите го план-схеми на техническата
инфраструктура в граници: за м. Надежда 2а: бул.
Ломско шосе, ул. Дравски бой, ул. Траен мир,
ул. Ген. Никола Жеков, ул. Република, ул. Хан
Кубрат; за м. Надежда 2б: бул. Ломско шосе, ул.
Христо Силянов, ул. Траен мир, ул. Дравски бой.
Сключен е договор № ДАГ-746 от 4.08.2008 г.
между Столична община (като възложител) и
„Люсарх“ – ЕООД (като изпълнител), за изработване на ПУП – план за регулация и режим
на застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Надежда 2а и 2б и придружаващата
го план-схема на техническата инфраструктура.
С писмо вх. № ГР-92-00-121/08 от 29.03.2010 г.,
подадено в Направление „Архитектура и градо
устройство“ на Столична община, проектанският
колектив е внесъл ПРЗ за м. Надежда 2а и 2б и
придружаващата го сборна схема на техническата
инфраструктура.
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С внесения в НАГ проект са проведени процедурите по чл. 128, ал. 2 ЗУТ. С писмо № ГР92-00-106 от 21.04.2010 г. обявлението за изработения проект е изпратен в „Държавен вестник“
и обнародвано в бр. 34 от 2010 г.
Със Заповед № РД- 09-281 от 13.05.2010 г.
на кмета на район „Надежда“ е насрочено за
3.06.2010 г. провеждането на обществено обсъждане и обществена дискусия на проекта. Със
Заповед № РД-09-360 от 25.06.2010 г. на кмета
на район „Надежда“ на 16.07.2010 г. е насрочено
представяне на доклада на комисията по чл. 16,
ал. 3 от Наредбата за реда и начина за провеждане на обществена дискусия.
С писмо № АС-6602-30/3 от 15.10.2010 г. кметът
на район „Надежда“ връща проекта заедно с постъпилите възражения, протокол от обществените
обсъждания и становище.
Проектът за план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на жилищен
комплекс м. Надежда 2а и 2б заедно с постъпилите възражения са разгледани с протокол на
ОЕСУТ № ЕС-Г-103 от 23.11.2010 г., т. 27.
В Направление „Архитектура и градоустройство“ на Столична община е постъпила жалба с
вх. № ГР-94-А-63 от 11.01.2011 г. от собствениците
на УПИ XVI-565, кв. 190, разгледана и уважена
с протокол № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г., т. 29, на
ОЕСУТ.
С оглед на така уважените възражения се
налага преработване на проекта.
С писмо изх. № ГР-92-00-106 от 5.08.2011 г.
на главния архитект на Столична община обявлението за коригирания проект е изпратено за
съобщаване на основание чл. 128, ал. 10 ЗУТ до
директора на „Държавен вестник“. Обявлението
е публикувано в ДВ, бр. 64 от 2011 г.
С писмо изх. № ГР-92-00-106 от 5.08.2011 г.
на главния архитект на Столична община до
кмета на район „Надежда“ коригираният проект
е изпратен за информиране и разглеждане от
заинтересуваните лица.
Със Заповед № РД-09-436 от 3.09.2011 г. на
кмета на район „Надежда“ е насрочено обществено обсъждане, което е проведено на 15.09.2011 г.
Съобщеният проект е върнат в НАГ с писмо
изх. № АС-6602-130/1 от 15.11.2011 г. заедно със
становището на кмета на район „Надежда“, постъпилите възражения и протокола от проведеното
обществено обсъждане.
С протокол № ЕС-Г-1 от 10.01.2011 г., т. 22, на
ОЕСУТ са разгледани със становище да се преработи върху влязла в сила кадастрална карта,
одобрена със Заповед № РД-18-48 от 12.10.2011 г.
на изпълнителния директор на Агенцията по
геодезия, картография и кадастър, да се направят
корекции по уважени възражения, да се изработят план-схеми на инженерната инфраструктура,
съгласувани с експлоатационните предприятия,
да се спази чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО.
С писма № СГ-733 от 25.07.2011 г. и № СГ-732
от 28.07.2011 г. „Топлофикация София“ – ЕАД,
дава изходни данни за наличие на топлопреносна
мрежа.
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С писма № ТУ-2654 от 24.06.2011 г. и № ТУ-2655
от 24.06.2011 г. „Софийска вода“ – АД, не съгласува приложената сборна схема на инженерната
инфраструктура.
„ЧЕЗ Разпределение България“ – ЕАД, не
съгласува проекта.
„БТК“ – АД, с писмо № 08-00-701 от 5.07.2011 г.
съгласува проекта.
С писма № 7000-СП-507 от 30.06.2011 г. и
№ 7000-СП-508 от 30.06.2011 г. дирекция „Зелена
система“ – СО, заверява с условия изпратеното
заснемане на съществуващата растителност.
С възлагателно писмо от главния архитект
на СО № РА-92-00-208 от 9.04.2012 г. е възложено на „ГИС – София“ – ЕООД, изработване на
специализирана карта за устройствено планиране.
Преработеният върху специализирана карта
проект е предаден в НАГ, разгледан е от ОЕСУТ
с протокол № ЕС-Г-72 от 16.10.2012 г., т. 22, взето
е решение след ново коригиране на проекта да
се изпрати за обявяване по чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
С писмо № ГР-92-00-106 от 18.10.2012 г. проектът е изпратен за съобщаване в район „Надежда“
и до „Държавен вестник“. Обнародван е в ДВ,
бр. 82 от 2012 г.
Със Заповед № РД- 09-534 от 29.10.2012 г.
на кмета на район „Надежда“ е насрочено за
15.11.2012 г. представяне на проекта и провеждане
на обществено обсъждане.
С писмо № 08-00-9916 от 19.11.2012 г. на директора на Регионалната инспекция по околната
среда и водите (РИОСВ) – София, в НАГ е получено Решение № СО-52-ЕО от 2012 г., в което се
преценява да не се извършва екологична оценка
на подробния устройствен план.
Съобщеният проект е върнат в НАГ с писмо
№ АС-6602-112/1 от 24.01.2013 г. заедно със становище на кмета на район „Надежда“, възражения и
протокола от проведеното обществено обсъждане.
Проектът заедно с постъпилите възражения и
предложения е разгледан от ОЕСУТ с протокол
№ ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г., т. 8, същият е приет
и след коригиране и съгласуване на план-схеми
на техническата инфраструктура с експлоатационните дружества е решено да се изпрати за
одобряване на Столичния общински съвет.
С възлагателно писмо изх. № ТП-70-00-13 от
21.02.2013 г. е възложено изработването на плансхеми на техническата инфраструктура – част
„ВиК“, част „Електроснабдяване“ и част „Топлоснабдяване“, с които се индивидуализират елементите на сборната план-схема в съответствие със
становищата на експлоатационните дружества.
Изработените план-схеми са изпратени за
съгласуване, както следва: с писмо изх. № ГР70 - 0 0 -106 от 21.05.2013 г. до „Топлофикаци я
София“ – АД, с писмо изх. № ГР-70-00-106 от
23.05.2013 г. до „Софийска вода“ – АД, с писмо
изх. № ГР-70-00-106 от 12.06.2013 г. до „ЧЕЗ Разпределение“ – АД.
В срока по чл. 121, ал. 2 ЗУТ в Направление
„Архитектура и градоустройство“ на Столична
община не са постъпили писмени становища на
експлоатационните дружества и на заседанията
на Общинския експертен съвет по устройство
на територията, на които е разгледан планът,
присъстват представители на „Топлофикация
София“ – АД, „ЧЕЗ Разпределение“ – АД, „Со-
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фийска вода“ – АД. Предвид това и на основание
изречение последно на чл. 121, ал. 2 ЗУТ се счита,
че е изпълнено изискването на чл. 128, ал. 6 ЗУТ
и проектът е съгласуван.
При горната фактическа обстановка се установява от правна страна следното:
Производството е по реда на § 124 ПЗРЗИДЗУТ.
Проектът за ПУП на м. Надежда 2а и 2б е
изработен като план за регулация и режим на
застрояване за преструктуриране на съществуващия жилищен комплекс при спазване условията
на чл. 22, ал. 4 – 7 ЗУТ.
Компетентен да одобри ПУП е Столичният
общински съвет, тъй като с плана се предвижда
отчуждаване на недвижими имоти – собственост
на физически и юридически лица по реда на
ЗОС – основание по чл. 21, ал. 7 във връзка с ал. 1
ЗОС, и териториалният обхват на плана е над
три квартала – основание по чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Спазени са административнопроизводствените
правила при издаване на акта.
Изработването на ПУП е възложено от главния
архитект на СО в съответствие с чл. 124, ал. 2 ЗУТ
въз основа на делегираните със Заповед № РД-091423 от 5.12.2012 г. от кмета на СО правомощия
за това по предвидения в закона ред.
Изработени са проект и сборната план-схема
на техническата инфраструктура с обяснителни
записки към тях. Същите са съобщени с обявление, обнародвано в „Държавен вестник“ съгласно
чл. 128, ал. 2 ЗУТ, като е дадена възможност за
възражения, предложения и искания в едномесечен срок.
С р е ш е н и е н а ОЕ С У Т № Е С -Г-10 3 о т
15.12.2010 г., т. 27, № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г., т. 29,
проектът е върнат за преработване, поради което
процедурата по обявяване е повторена съгласно
чл. 128, ал. 10 ЗУТ. С протокол № ЕС-Г-1 от
10.01.2011 г., т. 22, ОЕСУТ разглежда проекта и
възраженията по него, като решението е да се
преработи проектът върху влязлата в сила кадастрална карта на район „Надежда“. Преработеният
проектът е приет от ОЕСУТ с протокол № ЕСГ-72 от 16.10.2012 г., т. 22, като е взето решение
да се обяви по чл. 128, ал. 2 ЗУТ.
Проведено е обществено обсъждане при всяко
от обявяванията на проекта, с което е спазена
разпоредбата на чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 121,
ал. 1 ЗУТ.
Постъпилите възражения от обявяванията и
обществените обсъждания са частично уважени
или отхвърлени, като при разглеждане на същите
ОЕСУТ се е ръководил от характера на плана,
приоритетна защита на обществения интерес с
оглед създаване на благоприятна среда за живеене, запазване и доразвиване на комплексния
характер на територията, балансирана зелена
система и съхраняване на съществуващата такава, съхраняване на реализираните междублокови
пространства и при осигурена защита на частния
интерес върху възстановените имоти в случаите, когато същият не влиза в противоречие със
защитавания обществен такъв.
В границите на устройствена зона „Смф“,
където са налице влезли в сила ПУП, целта е
максимално запазване на начина и характера на
застрояване, като урегулирането е съобразено с
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имотните граници на имотите. В случаите на
приложени планове за застрояване планът за
регулация е отразен така, както е по действащия план.
Планът е изработен при спазване изискванията
на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.
В табличен вид на плана е показан балансът
на територията между устройствените параметри
на съществуващо положение и тези, постигнати
с изработения проект.
ПРЗ е приет с протокол на ОЕСУТ № ЕС-Г-14
от 19.02.2013 г., т. 8.
Спазени са материалноправните разпоредби
на ЗУЗСО, ЗУТ и актовете по прилагането му.
Имотите в обхвата на плана попадат в „Жилищна зона с преобладаващо комплексно застрояване“ („Жк“), „Зона за общественообслужващи
дейности“ („Оо“), „Смесена многофункционална
зона“ („Смф“), „Терени за локални градини и
озеленяване“ („Тго“), в които съгласно приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО, т. 2, 15, 12 и 33 е
допустимо УПИ в обхвата да са с конкретното
предназначение, предвидено в плана. Параметрите на застрояване, отразени в матриците върху
застроителната част, отговарят на предвидените
в ОУП на СО.
За нормативи за плътност и интензивност на
застрояване в терените за детска градина – УПИ
XII, кв. 51; УПИ I, кв. 49а; УПИ XVII, кв. 32 от
м. Надежда 2а и УПИ II, кв. 220; УПИ I, кв. 215а,
УПИ I, кв. 196 от м. Надежда 2б се приемат изискуемите по чл. 6, ал. 1 от Наредба № 3 от 2007 г.
за здравните изисквания към детските градини,
съответно: плътност на застрояване – не повече
от 30% и не по-малко от 50% озеленени площи.
Същите не противоречат на показателите за зона
„Оо“ и зона „Жк“ по ОУП на СО.
Нормативите за плътност и интензивност на
застрояване в терена за училището – УПИ VI,
кв. 49, м. Надежда 2а, са в съответствие с тези,
посочени в приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО:
плътност на застрояване – не повече от 40 %,
коефициент на интензивност – до 1,2, минимална
озеленена площ – 20 %.
С горното е спазено изискването на чл. 103,
ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр. 2 ЗУТ.
Планът за регулация е изработен върху специализирана кадастрална карта, с което е спазено
изискването на чл. 115, ал. 1 и 2 ЗУТ.
Планът за регулация и застрояване, по който
е построен жилищният комплекс, е одобрен със
Заповед № РД-50-09-293 от 25.09.1985 г. Впоследствие са одобрени и други ПУП за територията. С
приемане на ОУП на СО и неговото изменение с
Решение № 960 от 16.12.2009 г. на Министерския
съвет са създадени устройствени зони „Смф“, „Жк“,
„Оо“, „Тго“, в които попадат имотите, предмет
на плана. Приемането на общ устройствен план
е промяна в устройствените условия, при които
е бил съставен действащият ПУП.
Предвид горното е налице основание за изменение на плана за регулация и застрояване по
чл. 134, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 1 ЗУТ – съществено изменение в устройствените условия,
при които е одобрен предходният план – приемане
на ОУП на СО и § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО.
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Трасето на бул. Ломско шосе – II клас районна
артерия, ул. Кирил Дрангов – улица IV клас, ул.
Ген. Никола Жеков – II клас районна артерия,
ул. Христо Силянов – IIIб клас, следват трасето, определено в ОУП на СО, с което е спазено
изискв ането на чл. 103, ал. 4 и чл. 104, ал. 1, изр.
2 във връзка с чл. 77, ал. 2 ЗУТ.
С предвидената в проекта улична регулация се
постига по-добро транспортно-комуникационно
обслужване на територията.
Преобладаващата част от имотите в обхвата
на разработката попадат в жилищна територия
с комплексно застрояване по смисъла на § 5,
т. 23 ДРЗУТ.
С оглед на горното е възложено изработването
на план по чл. 110, ал. 4 ЗУТ.
С ПУП се преструктурира съществуващият
жилищен комплекс, като се променя структурата и застрояването, в т. ч. и чрез образуване на
урегулирани поземлени имоти за съществуващи
и за нови сгради, за обществено озеленяване,
както и за друго предназначение.
Съгласно чл. 17, ал. 1, т. 4 във връзка с чл. 21,
ал. 4 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила и
нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони в съществуващия
жилищен комплекс, какъвто е Надежда част 2а
и 2б, следва да се предвидят обществени озеленени територии, които са съответно 18,71% и
16,39% от общата територия на жилищния комплекс. Съгласно т. 2 по приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО тези площи са с режим на „Тго“. В
случая предвиденият процент зелени площи за
широко обществено ползване с режим на „Тго“
е постигнат. Озеленените площи са предвидени
в междублоковите пространства във всеки един
от кварталите в плана за обслужване на реализираното жилищно строителство и са неделима
част, елемент от едно комплексно по своя характер мероприятие. Тяхното предназначение
е да обслужват основното мероприятие и те са
елемент от благоустрояването на целия жилищен
комплекс. УПИ, предназначени „за озеленяване
с режим на Тго“, стават част от зелената система
на СО и попадащите в тях имоти на физически
и юридически лица подлежат на отчуждаване
по реда на ЗОС.
С плана за регулация се създават УПИ, предназначени „за жилищно строителство“ на съществуващите жилищни сгради, застроени с характер на
комплексно застрояване. Прилежащите площи са
определени по правилата на приложение № 1 към
чл. 21 от Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ,
като е отчитано съществуващото положение
на сградите и терена и съществуващата висока
дървесна растителност.
С горното е спазена разпоредбата на чл. 22,
ал. 7, изр. 1 ЗУТ.
За останалите имоти – частна собственост,
се обособяват самостоятелни УПИ, като същите
се съобразяват максимално с имотните граници
по кадастралната карта и се предвиждат с предназначение, съответстващо на допустимото за
съответната устройствена зона и при съобразяване
с направения анализ на нуждите на живущите в
комплекса от обществено обслужване; предвидено
е и жилищно строителство.
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Имотите – частна общинска собственост, са
урегулирани с преобладаващо общественообслужваща функция – за улици, наземно паркиране,
подземни паркинги, за детска площадка, за озеленяване, за детска градина, за поликлиника, за
училище, като по този начин планът е по-икономично осъществим и се решават констатираните
от направения анализ на територията проблеми.
Проектантският колектив предлага образуване
на УПИ, в които попада повече от един имот. В
големия брой случаи се следва одобреното с
предходен план решение на плана за регулация.
Тъй като обаче ПР не е приложен по смисъла на
чл. 14, ал. 5 ЗУТ и регулационните граници не
са нанесени като имотни, одобряването на ПР
в този случай е недопустимо. Липсата на доказателства за сключени договори по чл. 15, ал. 3
или 5 ЗУТ, съответно чл. 17, ал. 3 или 5 ЗУТ, за
горните имоти при неприложен предходен план
за застрояване препятства възможността поради
липса на правно основание за одобряване на тези
УПИ с настоящия план.
Предвид горното планът за регулация не се
одобрява за:
м. Надежда 2а:
• УПИ V-648, 649, кв. 90;
• УПИ ХII-657, 658, кв. 90;
• УПИ XIII-655, 656, кв. 90;
• УПИ I-143, 147, кв. 86;
• УПИ III-699, 700, кв. 20;
м. Надежда 2б:
• УПИ ХIII-642, 646, 647 – „за ЖС“, кв. 70;
• УПИ IV-650, кв. 70;
• УПИ XVII-653, кв. 70;
• УПИ V-626, 631, кв. 71;
• УПИ XII-581, 582, кв. 72;
• УПИ I-552, 553, кв. 191;
• УПИ VIII-558, 559, кв. 191;
• УПИ IX-556, 557, кв. 191;
• УПИ Х-547, 548, кв. 191;
• УПИ IХ-544, 545, 546, кв. 192;
• УПИ ХI-541, 542, кв. 192;
• УПИ VII-534, 535, кв. 192;
• УПИ XIV-26, 27, кв. 238;
• УПИ V-20, 21, кв. 238;
• УПИ IX-1, 2, 3, 2034, кв. 239;
• УПИ II-7, 8, кв. 239;
• УПИ III-311, 312, кв. 209;
• УПИ VII-317, 318, кв. 209;
• УПИ III-278, 281, кв. 217;
• УПИ ХII-279, 280, 283, кв. 217;
• УПИ IX-215, 214, кв. 220.
От плана за регулация и застрояване се изключват кварталите, за които има висящо съдебно производство срещу действащия подробен
устройствен план, както следва:
• кв. 88а;
• кв. 88б;
• кв. 88в.
От ПР не се изключват тези УПИ в съсобственост, в които има съществуващо застрояване,
реализирано по разрешение за строеж и/или което
е въведено в експлоатация.
Създадени са отделни УПИ за изградените
трансформаторни постове на територията при
спазване изискванията на чл. 60, ал. 3 от Наредба
№ 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ.

С Т Р.

108

ДЪРЖАВЕН

В територията на м. Надежда 2а и 2б, район
„Надежда“, уличната мрежа е изградена в поголямата си част. С плана не се предвиждат
нови улици – основни пътни артерии. С оглед
на горното и на основание чл. 108, ал. 3 ЗУТ
не се изработва и одобрява схема на уличната
мрежа. Предвид горното не е изготвен и проект
за вертикално планиране.
С плана е предвидено изграждане на наземни
обществени паркинги, които решават проблемите
в комплекса с паркирането; създават се условия
за провеждане на пешеходното движение чрез
изграждане на тротоари и пешеходни алеи; създават се условия за провеждане на велосипедното
движение чрез изграждане на велосипедни алеи.
С горното е спазена нормата на чл. 79 ЗУТ.
С плана за застрояване се потвърж дават
съществуващите жилищни сгради, застроени с
характер на комплексно застрояване. Запазват се
и законно изградените общественообслужващи
сгради.
Новопредвиденото застрояване е свободно
или свързано като начин на застрояване и ниско,
средно или високо като характер на застрояване
с общественообслужваща или жилищна функция съобразно нуждите от такова застрояване в
комплекса въз основа на направения анализ на
територията.
ПРЗ на м. бул. Станке Димитров, м. Толстой,
м. ж.к. Надежда – едропанелно, и м. Надежда 2
част – кв. 63, по които е изграден жилищният
комплекс, не предвижда устройствени зони, съответно показатели на застрояване. С проекта е
доказано, че новопредвиденото застрояване не
води до надвишаване на параметрите на застрояване за устройствена зона „Жк“ при спазване и
на показателите за отделните квартали, с което
е спазено изискването на чл. 22, ал. 6 ЗУТ.
Застрояването се одобрява при спазване изиск
ванията за разстояния между новопредвидените
и съществуващите сгради по правилата за комплексно застрояване, определени с наредбата
по чл. 13, ал. 1 ЗУТ – Наредба № 7 от 2003 г. за
ПНУОВТУЗ, приложение № 2 към чл. 81, както и
изискванията за разстояния до границите на УПИ
по чл. 31, ал. 1, 2 и 5 и чл. 35 ЗУТ по отношение
застрояването с нежилищно предназначение и
изискванията за разстояния през улица по чл. 32,
ал. 1 и 3 ЗУТ.
По отношение на новопредвиденото застрояване в зона „Смф“ същото се одобрява при спазване
изискванията за разстояния по чл. 31, ал. 1, 2, 4
и 5, чл. 32 и 35 ЗУТ.
Предвид горното с плана за застрояване не
се допускат намалени разстояния към съседни
имоти и/или сгради, включително през улица.
Конкретното разположение на строежите ще
се определи с виза за проектиране по чл. 140 ЗУТ.
Проектът е в интерес на Столична община за
развитието на значителна част от територията на
София. Проектната разработка е целесъобразна и
отговаря на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 21,
ал. 7 във връзка с ал. 1 ЗОС и чл. 129, ал. 1 ЗУТ,
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ, чл. 110, ал. 4, чл. 115, ал. 1 и
2 ЗУТ; т. 1, 2, 15 и 33 от приложението към чл. 3,
ал. 2 ЗУЗСО, § 2, ал. 1 ПЗРЗУЗСО, чл. 134, ал. 2
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във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 22, чл. 31, ал. 1, 2, 4,
5, чл. 32, 33, 35, 79 ЗУТ, чл. 21, чл. 60, ал. 3 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правилата и нормативите
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони (ПНУОВТУЗ), приложение
№ 1 към чл. 21 и приложение № 2 към чл. 81 от
Наредба № 7 от 2003 г. за ПНУОВТУЗ, чл. 27, ал. 2,
т. 1 и 2 АПК, протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-103
от 23.11.2010 г., т. 27, № ЕС-Г-10 от 1.02.2011 г.,
т. 29, № ЕС-Г-1 от 10.01.2011 г., т. 22, № ЕС-Г-72
от 16.10.2012 г., т. 22, № ЕС-Г-14 от 19.02.2013 г.,
т. 8, № ЕС-Г-42 от 4.06.2013 г., т. 29, Столичният
общински съвет реши:
Одобрява проект за:
1. План за регулация на м. Надежда част 2а
в граници: от о.т. 80-о.т. 207-о.т. 210-о.т. 215 до
о.т. 33; от о.т. 33 до о.т. 35; от о.т. 35 до о.т. 51; от
о.т. 51 до о.т. 80, и м. Надежда част 2б в граници:
от о.т. 80 до о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33о.т. 215-о.т. 210-о.т. 207-о.т. 80, по сините и червените линии, цифри, букви и текст с корекциите в
зелен и кафяв цвят съгласно приложения проект.
2. План за застрояване на м. Надежда част
2а с граници: м. Надежда част 2а в граници: от
о.т. 80-о.т. 207-о.т. 210-о.т. 215 до о.т. 33; от о.т. 33
до о.т. 35; от о.т 35 до о.т. 51; от о.т. 51 до о.т. 80,
и м. Надежда част 2б в граници: от о.т. 80 до
о.т. 14; от о.т. 14 до о.т. 33; от о.т. 33 до о.т. 215о.т. 210-о.т. 207-о.т. 80, с корекциите в зелен и
кафяв цвят без допускане на намалени разстояния към съседни имоти и сгради, включително
през улица.
3. План-схеми на инженерната инфраструктура
на м. Надежда част 2а и м. Надежда част 2б.
4. От обхвата на одобряване на плана за регулация поради непредставяне на предварителни
договори по чл. 15 или 17 ЗУТ се изключват:
4.1. м. Надежда част 2а:
• УПИ V-648, 649, кв. 90;
• УПИ XII-657, 658, кв. 90;
• УПИ XIII-655, 656, кв. 90;
• УПИ I-143, 147, кв. 86;
• УПИ III-699, 700, кв. 20;
4.2. м. Надежда част 2б:
• УПИ XIII-642, 646, 647 – „зa ЖС“, кв. 70;
• УПИ V-626, 631, кв. 71;
• УПИ XII-581, 582, кв. 72;
• УПИ I-552, 553, кв. 191;
• УПИ VIII-558, 559, кв. 191;
• УПИ IХ-556, 557, кв. 191;
• УПИ Х-547, 548, кв. 191;
• УПИ IХ-544, 545, 546, кв. 192;
• УПИ XI-541, 542, кв. 192;
• УПИ VII-534, 535, кв. 192;
• УПИ XIV-26, 27, кв. 238;
• УПИ V-20, 21, кв. 238;
• УПИ IX-1, 2, 3, 2034, кв. 239;
• УПИ II-7, 8, кв. 239;
• УПИ III-311, 312, кв. 209;
• УПИ VII-317, 318, кв. 209;
• УПИ III-278, 281, кв. 217;
• УПИ ХII-279, 280, 283, кв. 217;
• УПИ IХ-215, 214, кв. 220.
5. От плана за регулация и застрояване се
изключват кварталите, за които има висящо съдебно производство срещу действащия подробен
устройствен план, както следва:
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• кв. 88а;
• кв. 88б;
• кв. 88в.
6. От обхвата на одобряване на плана за застрояване на основание чл. 27, ал. 2, т. 1 АПК
се изключват: кв. 217, УПИ IX-272, УПИ Х-275,
УПИ XI-276.
7. От обхвата на одобряване на плана за
регулация и застрояване на основание чл. 27,
ал. 2, т. 2 АПК се изключват кв. 3, УПИ Х-632
и УПИ XI-633.
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.
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 съобщаването.
Жалбите се подават в район „Надежда“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.

6571

Председател:
Е. Герджиков

СТОЛИЧНА ОБЩИНСКА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
РЕШЕНИЕ № 824
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 273 от 28.04.2011 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 16.10.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг с
явно наддаване за продажбата на УПИ I, кв. 18,
м. Обеля, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Връбница“, ведно със
сграда – Битов комбинат, кв. Обеля, ул. 3-та,
обособена част от капитала на общинско дружество „Лозана“ – ЕАД.
2. Начална тръжна цена – 199 500 лв. без
ДДС. С 20 % ДДС се облагат 46,71 % от достигната на търга цена.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 19 950 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 14.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6608

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 825
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 416 от 19.07.2012 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 17.10.2013 г. в 11 ч. в сградата на агенцията, пл. Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на помещение (канцелария – на партера на вътрешното
триетажно крило), София, бул. Христо Ботев 72,
общински нежилищен имот, стопанисван от район
„Възраждане“, със съответното право на строеж.
2. Начална тръжна цена – 49 000 лв. без
ДДС. Сделката не се облага с ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 4900 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 15.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 360 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
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Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 827
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на
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Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 22.10.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл.
Славейков 6, ет. 1, да се проведе публичен търг
с явно наддаване за продажбата на УПИ II-902,
903, 904, София, кв. Враждебна, ул. 47, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 84 000 лв. без
ДДС. Сделката се облага с 20 % ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 3000 лв.
4. Депозитът за участие – 8400 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 18.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
Цената на тръжната документация – 600 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.

6610

Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова

РЕШЕНИЕ № 828
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 4, ал. 4 и
чл. 31, ал. 3 ЗПСК, чл. 5 от Наредбата за търговете
и конкурсите и Решение № 302 от 10.06.2010 г. на
Столичния общински съвет Надзорният съвет на
Столичната общинска агенция за приватизация
реши:
1. На 21.10.2013 г. в 11 ч. в агенцията, пл.
Славейков № 6, ет. 1, да се проведе публичен
търг с явно наддаване за продажбата на УПИ
I-8, София, кв. Враждебна, между ул. 46 и ул.
47, общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Кремиковци“.
2. Начална тръжна цена – 236 000 лв. без
ДДС. Сделката се облага с 20 % ДДС.
3. Стъпка на наддаване – 10 000 лв.
4. Депозитът за участие – 23 600 лв., се внася
по банковата сметка на Столичната общинска агенция за приватизация при „Общинска
банка“ – АД, клон „Врабча“, ул. Врабча 6, София (сметка № BG 49 SOMB 9130 33 26474601,
BIC – SOMBBGSF). Краен срок за внасяне на
депозитите – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга.
5. Срок на закупуване на тръжна документация – до 17.10.2013 г. вкл. в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.
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Цената на тръжната документация – 1200 лв. (с
вкл. ДДС), е платима в брой в сградата на СОАП,
пл. Славейков 6, ет. 1, стая № 4.
6. Срок за подаване на предложения за участия в търга – всеки работен ден, но не по-късно
от деня, предхождащ търга, в приемното време
на СОАП – от 9 до 13 ч. и от 13,30 до 16,30 ч.,
в стая № 2.
7. Оглед на обекта – всеки работен ден до
деня на търга след закупуване на документация.
Председател на Надзорния съвет:
В. Чилова
6611

ОБЩИНА БАТАК
РЕШЕНИЕ № 294
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, предложение на кмета на
община Батак, Решение № 5, взето с протокол
№ 12 от 17.07.2013 г. на ЕСУТ при община Батак,
и становище на ПК Общинският съвет – гр. Батак, реши:
1. Одобрява ПУП – план за регулация и застрояване във връзка с процедура по промяна
предназначението на земеделски земи за поземлен
имот с идентификатор 02837.11.356, м. Правия
път, по кадастралната карта и кадастралните
регистри на гр. Батак.
2. Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе за
водопровод за захранване за имот с идентификатор 02837.11.356, м. Правия път, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак.
3. Одобрява ПУП – парцеларен план за електрическо захранване за имот с идентификатор
02837.11.356, м. Правия път, по кадастралната
карта и кадастралните регистри на гр. Батак.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Батак пред Административния съд – Пазарджик.
Председател:
К. Ангелова
6562

ОБЩИНА БЕРКОВИЦА
РЕШЕНИЕ № 685
от 9 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 12, ал. 2 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Берковица, одобрява
ПУП – парцеларен план за обект: Пречиствателна
станция за питейно водоснабдяване, алпийско
водохващане и реконструкция на водопроводната
мрежа с. Бързия съгласно приложената графична
част.
Председател:
Ю. Иванов
6524
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ОБЩИНА БОЛЯРОВО
РЕШЕНИЕ № 235
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Болярово, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план на трасе Ср.Н 20 kV за външно
електрозахранване на нов БКТП в УПИ ІІ – с
идентификатор 05284.589.2 по КК на гр. Болярово,
община Болярово.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Болярово
пред Административния съд – Ямбол.

6592

Председател:
Ат. Дженков

ОБЩИНА ГАБРОВО
РЕШЕНИЕ № 152
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Габрово, одобрява подробен устройствен план (ПУП) за частично изменение (ЧИ)
на застроителния и регулационен план (ЗРП)
на с. Янковци, община Габрово, във връзка с
включване в строителните граници на населеното
място на ПИ 072038, ПИ 072040, ПИ 072041, ПИ
074001 и ПИ 074002 в землището на с. Поповци,
община Габрово.

6563

Председател:
Н. Сираков

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
ЗАПОВЕД № 1938
от 22 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 ЗМСМА
във връзка с чл. 10, ал. 8 ЗНП и чл. 15, ал. 4
ППЗНП във връзка с Решение 703 от 30.07.2013 г.
на Общинския съвет – гр. Казанлък, нареждам:
1. Откривам яслена група в ЦДГ № 2 „Снежанка“ – Казанлък, и щатни бройки към нея – 2 щатни бройки медицински сестри и 2 щатни бройки
помощник-възпитатели, като промяната следва
да се отрази във функция „Здравеопазване“ и
списък-образец № 2 към детското заведение.
2. Преобразувам ЦДГ № 2 „Снежанка“ – Казанлък, в ОДЗ № 2 „Снежанка“ – Казанлък.
3. Да бъдат предприети необходимите действия
за назначаване на медицински и помощен персонал
в ОДЗ № 2 „Снежанка“ – Казанлък, при спазване
изискванията на Кодекса на труда и чл. 14, ал. 1
на Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и
дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях.
4. Откривам яслена група в ЦДГ № 17 „Славейче“ – Казанлък, и щатни бройки към нея – 2 щатни бройки медицински персонал и 2 щатни бройки
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помощен персонал, като промяната следва да се
отрази във функция „Здравеопазване“ и списъкобразец № 2 към детското заведение.
5. Преобразувам ЦДГ № 17 „Славейче“ – Казанлък, в ОДЗ № 17 „Славейче“ – Казанлък.
6. Да бъдат предприети необходимите действия
за назначаване на медицински и помощен персонал
в ОДЗ № 17 „Славейче“ – Казанлък, при спазване изискванията на Кодекса на труда и чл. 14,
ал. 1 на Наредба № 26 от2008 г. за устройството
и дейността на детските ясли и детските кухни
и здравните изисквания към тях.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Лилия Цонкова – зам.-кмет на община
Казанлък.
Кмет:
Г. Стоянова

6624

РЕШЕНИЕ № 684
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 12 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 108, ал. 2
ЗУТ и чл. 60, ал. 1 АПК във връзка с изпълнение на договор BG161PO001/1.4-07/2010/019
от 23.06.2011 г. за проект „Интегриран план за
градско възстановяване и развитие – Казанлък
2020“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие 2007 – 2013 г.“, Общинският
съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на гр. Казанлък за
периода 2014 – 2020 г.
2. Одобрява подробни устройствени планове за
териториите в обхвата на зоните за въздействие
от Интегрирания план за градско възстановяване
и развитие на гр. Казанлък.
3. Допуска предварително изпълнение на
решението.
Решението може да се върне за ново обсъждане на общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от
ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок пред Административния съд – Стара Загора.

6645

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КАРЛОВО
РЕШЕНИЕ № 1099
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 ЗУТ (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и § 124 ПЗРЗУТ и чл. 59,
ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ)
на ПИ 015055 по картата на възстановената собственост в местността Герена, землище с. Столетово, във връзка с промяна предназначението
на земеделска земя.
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Подробният устройствен план (ПУП) – план
за регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за
ПИ 015055 да се образува УПИ 015055 – склад
за съхранение на селскостопанска продукция в
местността Герена, землище с. Столетово, както
и приложената ел. схема и застрояване в него,
при спазване на нормативните изисквания по
устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6564

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 1100
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 124, ал. 3 ЗУТ (отм.,
ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и § 124, ал. 1 и 2 ПЗРЗУТ
и чл. 59, ал. 1, чл. 109, ал. 2 и чл. 110, ал. 1, т. 1
ЗУТ Общинският съвет – гр. Карлово, реши:
Одобря ва под робен ус т ройс т вен п ла н
(ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ),
както и приложените ВиК и ел. схеми за захранване на ПИ 000706 по картата на възстановената
собственост в местността Поленето, землище
гр. Клисура, община Карлово.
Подробният устройствен план (ПУП) – план за
регулация и застрояване (ПРЗ) предвижда за ПИ
000706 да се образува УПИ 000706 – краварник
с обслужващи сгради в местността Поленето,
землище гр. Клисура, и застрояване в него при
спазване на нормативните изисквания по устройство на територията.
Устройствена зона Пп – предимно производствена.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6565

Председател:
Ст. Карагенски

РЕШЕНИЕ № 1105
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124 ЗИДЗУТ,
чл. 124, ал. 3 (отм., ДВ, бр. 82 от 2012 г.), 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 – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура – електропровод, за захранване на
УПИ 000263 – производство на електроенергия
от възобновяеми енергийни източници – фотоволтаични генератори, и птицеферма от КВС на
с. Климент, местност Сър Егрек, при спазване
на нормативните изисквания по устройство на
територията.
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Трасето на електропровода преминава през
поземлен имот 230003 – пасище и храсти – публична общинска собственост, съгласно акт № 2889
от 11.07.2013 г., местност Одумджака; поземлен
имот 23002 – пасище и храсти – публична общинска собственост, съгласно акт № 2888 от
11.07.2013 г., местност Одумджака; поземлен
имот 000298 – полски път – публична общинска собственост, местност Сивриджа; поземлен
имот 000303 – водостоп. съоръжение – частна
общинска собственост, съгласно акт № 2887 от
11.07.2013 г., местност Сивриджа, от картата на
възстановената собственост на с. Климент.
Решението подлежи на обжалване по реда
на чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Карлово пред Административния съд – Пловдив.

6593

Председател:
Ст. Карагенски

ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ЗАПОВЕД № 1929
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и осигуряване на достъп и обслужване
на голям брой УПИ за жилищно строителство,
в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 55155.10.306, частна собственост, попадащ в
проектираната улица с о.т. 913а, 917 по ПРЗ на
гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот
326 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори
55155.10.355, 55155.10.307, 55155.10.308, 55155.10.100,
55155.10.304 и 55155.10.354.
Собственици: Георги Петков Цветков и Пенка
Атанасова Минева.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 3500 лв.
Паричното обезщетение на собствениците да
се внесе в Търговска банка „ОББ“ – клон Пазарджик, и след 20.09.2013 г. да започне изплащането
на паричното обезщетение по банковата сметка
на правоимащите.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6614

За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1930
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и осигуряване на достъп и обслужване
на голям брой УПИ за жилищно строителство,
в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени,
нареждам:
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Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
55155.10.9500, частна собственост, попадащ в проектираната улица с о.т. 913а, 919 и 920, 919, 933 по
ПРЗ на гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания
имот 491 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори 55155.10.240, 55155.10.376, 55155.10.377,
55155.10.304, 55155.10.317, 55155.10.375, 55155.10.191,
55155.10.374 и 55155.10.98.
Собственик: Василка Николова Иванова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 8700 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в Търговска банка „ОББ“ – клон Пазарджик,
и след 20.09.2013 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6615

За кмет:
П. Петров
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Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
55155.10.304, частна собственост, попадащ в проектираната улица с о.т. 913а, 919 и 908, 913а по ПРЗ
на гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот
679 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори
55155.10.316, 55155.10.377, 55155.10.376, 55155.10.354,
55155.10.306, 55155.10.100, 55155.10.191, 55155.10.303,
55155.10.315, 55155.10.317 и 55155.10.9500.
Собственик: Тодор Луков Богданов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 7200 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в Търговска банка „ОББ“ – клон Пазарджик,
и след 20.09.2013 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
За кмет:
П. Петров
6617

ЗАПОВЕД № 1931
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и осигуряване на достъп и обслужване
на голям брой УПИ за жилищно строителство,
в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 55155.10.308, частна собственост, попадащ в
проектираната улица с о.т. 913а, 917 по ПРЗ на
гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот
112 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори
55155.10.328, 55155.10.310, 55155.10.100, 55155.10.306,
55155.10.355, 55155.10.307.
Собственик: Кремена Минюва Йорданова.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 1200 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в Търговска банка „ОББ“ – клон Пазарджик,
и след 20.09.2013 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.

6616
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За кмет:
П. Петров

ЗАПОВЕД № 1932
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и осигуряване на достъп и обслужване
на голям брой УПИ за жилищно строителство,
в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени,
нареждам:

ЗАПОВЕД № 1933
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 25, ал. 1, 2 и 3 във връзка с
чл. 21 ЗОС и осигуряване на достъп и обслужване
на голям брой УПИ за жилищно строителство,
в част от които има изградени жилищни сгради, а в останалите предстои да бъдат изградени,
нареждам:
Отчуждавам поземлен имот с идентификатор 55155.10.310, частна собственост, попадащ в
проектираната улица с о.т. 913а, 917 по ПРЗ на
гр. Пазарджик, с площ на отчуждавания имот
354 кв. м, при съседи: имоти с идентификатори
55155.10.328, 55155.10.1137, 55155.10.100, 55155.10.308,
55155.10.307.
Собственик: Тодор Луков Богданов.
Определям равностойно парично обезщетение
в размер 7000 лв.
Паричното обезщетение на собственика да се
внесе в Търговска банка „ОББ“ – клон Пазарджик,
и след 20.09.2013 г. да започне изплащането на
паричното обезщетение по банковата сметка на
правоимащия.
Заповедта може да бъде обжалвана от заинтересованите лица в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Пазарджик.
За кмет:
П. Петров
6618

ОБЩИНА ПЕРУЩИЦА
РЕШЕНИЕ № 98
от 15 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет –
гр. Перущица, реши:
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114

ДЪРЖАВЕН

Одобрява проект за ПУП – ПРЗ за поземлен
имот 703.23 в местността Язовира в землището
на гр. Перущица за промяна предназначението
на същия в УПИ I-703.23 – за жилищно строителство – къща за гости, по обозначените в червено
и синьо регулационни линии, разположени по
имотни граници от северозапад, изток и югоизток
и улична регулационна линия от югозапад, разположена на 1,5 м навътре от имотната граница,
и предвидено свободно застрояване, разположено
в рамките на контура, описан с прекъснати червени линии, успоредни на регулационните линии
и разположени навътре от тях на три метра, при
спазване на устройствени показатели, определени
в нанесената в чертежа матрица със сини линии
и стойности за зона Жм.
Заинтересованите лица по смисъла на чл. 131
ЗУТ могат да обжалват решението в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
председателя на общинския съвет на Община
Перущица (чл. 215, ал. 1, ал. 4, изр. 1 от ЗУТ във
връзка с чл. 25, т. 6 ЗМСМА).

6525

Председател:
Ив. Муров

ОБЩИНА ПЕТРИЧ
РЕШЕНИЕ № 565
от 1 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Петрич, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за трасе на
външно ел. захранване от електропровод 20 kV
„Яково“ до поземлен имот № 110060, местност
Ливадите-1, землище на с. Кърналово, община
Петрич, с трасе и сервитути към него, предвидени да преминат в земеделски поземлени имоти
в масиви по КВС, като подробно описание на
имотите и сервитутите е приложено в табличен
вид, неразделна част към ПУП – ПП, както следва: ПИ № 000337, 000349, 000327, 000433, 000533,
104003, 104004, 104007, 104012, 104016, 104017,
104029, 104031, 109018, 110009, 110012, 110013, 110014,
110016, 110017, 110019, 110020, 110022, 110023, землище с. Кърналово.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУ Т решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок
от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Петрич пред Административния
съд – Благоевград.

6595

Председател:
Д. Танев

ОБЩИНА ПЛЕВЕН
ЗАПОВЕД № РД-10-1209
от 8 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 във връзка с чл. 44,
ал. 1, т. 1 и 8 ЗМСМА, чл. 25, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 25, ал. 1 ЗОС за изграждане на улица
по ОК 827б – ОК 816б по плана на гр. Плевен,
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одобрен със Заповед № РД-12-1684 от 26.10.2007 г.
на кмета на община Плевен, пазарна оценка от
оценител на имоти от 3.06.2013 г., обявление за
отчуждаване на основание чл. 21, ал. 1 ЗОС, публикувано на 2.07.2013 г. във вестниците „Труд“,
„24 часа“, „Посоки“ и на интернет страницата на
Община Плевен, удостоверение за данъчна оценка
на имота – частна собственост, скица № 4948 от
30.04.2013 г. на СГКК – Плевен, скица № 648 от
20.05.2013 г. на Община Плевен, нареждам:
1. Отчуждавам поземлен имот с идентификатор
56722.660.1433 с обща площ 18 кв. м, представляващ
част от бивши имоти пл. № 3550, 3551, кв. 366б
по регулацията на гр. Плевен.
По предходния план имотите попадат в УПИ
II, отреден за училище, кв. 366, като имот бивш
пл. № 3550 е собственост на Станчо Богомилов
Тачев и Йордан Богомилов Тачев съгласно нотариален акт № 147 от 31.10.1996 г. на РС – Плевен,
а имот бивш пл. № 3551 е собственост на Николай Петров Николов и Стела Петрова Спаскова
съгласно нотариални актове № 160 от 4.07.1990 г.
и № 2 от 27.05.1993 г. на РС – Плевен.
2. Останалата част от имотите по т. 1 след
отчуждаването отговарят на изискванията на
чл. 19, ал. 1, т. 1 ЗУТ и са урегулирани в УПИ
XV-3550, 3551, кв. 366б по плана за регулация
на г рада – поземлен имот с идентификатор
56722.660.1432 по кадастралната карта на града.
3. Определям обезщетение в размер 1920 лв.
съгласно изготвена пазарна оценка на оценител
на имоти, което следва да се внесе не по-рано
от 10.09.2013 г. по посочените сметки на право
имащите, както следва:
3.1. за Станчо Богомилов Тачев и Йордан
Богомилов Тачев – сумата 960 лв. по сметка:
IBAN BG85 BUIN 95611000366672, BIC BUINBGSF,
Алианц Банк;
3.2. за Николай Петров Николов – сумата
480 лв. по сметка: IBAN BG31 IORT 80941000046600,
BIC IORTBGSF, Инвестбанк;
3.3. за Стела Петрова Спаскова – сумата 480 лв.
по сметка: IBAN BG76 UNCR 70001520332179, BIC
UNCRBGSF, УниКредит Булбанк.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам
на Алексей Зелов – зам.-кмет на община Плевен.
На основание чл. 27 ЗОС заповедта подлежи
на обжалване в 14-дневен срок от обнародването
є в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Плевен.
Кмет:
Д. Стойков
6526

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
РЕШЕНИЕ № 247
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
на кмета на община Рудозем Общинският съвет – гр. Рудозем, реши:
Одобрява подробен устройствен план – изменение на плана за регулация за кв. 32 и кв. 107
по ПУП за гр. Рудозем, както следва:
Урегулира се нов квартал 32а. В новообразувания квартал се включват:
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УПИ I, УПИ ІІ, УПИ ІІІ, УПИ ІV, УПИ V,
УПИ VІ и УПИ VІІ от кв. 32, които се променят съответно на УПИ І-238, УПИ ІІ-311, УПИ
ІІІ-312, УПИ ІV-237, УПИ V-239, УПИ VІ-240 и
УПИ VІІ-241.
Регулационните линии на УПИ ІV-237, УПИ
V-239 и УПИ VІІ-241 от кв. 32а се връщат изцяло
по имотни граници.
В новоурегулирания кв. 32а се урегулират
УПИ VІІІ-278.295 и УПИ ІХ-293 за озеленяване.
УПИ ІІІ от кв. 32 се променя на УПИ ІІІ-234
и съществуващият УПИ за озеленяване в кв. 32
се променя на УПИ V-234 за озеленяване.
В кв. 107 не се извършват регулационни промени. УПИ І, УПИ ІІ и УПИ ІІІ се променят
съответно на УПИ І-235, 294, УПИ ІІ-235.234 и
УПИ ІІІ-236.
Председател:
М. Младенов
6668
РЕШЕНИЕ № 250
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка
на кмета на община Рудозем Общинският съвет – гр. Рудозем, одобрява подробен устройствен
план – парцеларен план на електропровод 20 kV
за язовир „Пловдивци“.
Председател:
М. Младенов
6625

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО
РЕШЕНИЕ № 126
от 23 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 и чл. 109, ал. 1, т. 3 ЗУТ във
връзка с чл. 28, ал. 1 и 2 ППЗОЗЗ Общинският
съвет – гр. Севлиево, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за обект: „Трасе на подземен кабел
за външно електрозахранване и на водопровод
до ПИ 122070 в местност Христова орница в
землището на с. Стоките“.
Линиите на трасето са съгласно графичната
част на проекта.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез Община
Севлиево пред Административния съд – Габрово.
Председател:
Я. Памукчиев
6566

ОБЩИНА СМОЛЯН
РЕШЕНИЕ № 431
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Смолян, одобрява проект за изменение
на подробен устройствен план – план за регулация
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и застрояване на поземлен имот с идентификатор
67653.16.3 в местност Малък картъл, землището на
гр. Смолян, с изменение на УПИ ІІІ-3 – за хотел
и обществено обслужване, в кв. 2 в курортнотуристическо ядро „Язовира“, курортен комплекс
Пампорово, община Смолян, с устройствени
параметри – устройствена зона – Ок, височина
на застрояване – до 12 метра (4 етажа), плътност
на застрояване – до 30 %, Кинт. – до 1,5, озеленяване – мин. 50 %, и образуване на нов УПИ
ХV – за хотел и обществено обслужване.
Председател:
Ф. Топов
6543
РЕШЕНИЕ № 452
от 7 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от Закона
за местното самоуправление и местната администрация във връзка с чл. 129, ал. 1 от Закона
за устройство на територията Общинският съвет – гр. Смолян, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за пътническа въжена линия – поземлени имоти с идентификатори
69345.6.1149, 69345.6.1150, 69345.6.241 и части от
поземлени имоти с идентификатори 69345.0.164 и
69345.6.1152 в землище Стойките, община Смолян,
с образуване на нови УПИ ІІ-164, 1149, 1150 за
ПВЛ и УПИ ІІІ-241, 1152 за лифтова станция с
устройствени параметри – устройствена зона Ти,
височина на застрояване – до 10 м; плътност на
застрояване – до 50 %, Кинт. – до 1,2; озеленяване – мин. 50 %.

6594

Председател:
Ф. Топов

ОБЩИНА СТРАЛДЖА
РЕШЕНИЕ № 289
от 18 юли 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Стралджа, одобрява парцеларен план
за обект: „Измервателен възел – технологична
връзка между ТГ и ПГ при КС „Лозенец“.

6639

Председател:
Ат. Кабакова

ОБЩИНА СЪЕДИНЕНИЕ
ЗАПОВЕД № 849
от 13 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 101
ЗС, чл. 21 и чл. 25, ал. 2 и 3 ЗОС във връзка с
чл. 205, т. 1 ЗУТ и предвид подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ 262 от 29.03.2013 г. на кмета на община Съединение, влязла в сила на 6.06.2013 г., Решение № 223
от 17.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Съединение (ДВ, бр. 68 от 2013 г.), с който се предвижда
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изграждане на обект: „Път ІV-64248 – Съединение – Голям чардак – Царимир – Калояново
от км 8+000 до км 11+700 в отсечката с. Голям
чардак – с. Царимир“ (трасе с наименование
PVD 2340 – (III-606) – Съединение – Голям чардак – Царимир/RAZ2123); обявление по чл. 25,
ал. 1 ЗОС, публикувано на 11.07.2013 г. във вестниците „Стандарт“ (бр. 7344); „Новинар“ (бр. 161
(6521) и „Марица“ (бр. 160 (7151), на интернет
страницата на Община Съединение и поставено
на видно място на информационното табло в
сградата на общинската администрация – гр. Съединение, и в кметствата на с. Голям чардак и
с. Царимир, нареждам:

№

Землище

Местност

Имот №

Предназначение на
имота по
действащ
ПУП

1

2

3

4

5

ВЕСТНИК

БРОЙ 77

1. Отчуждавам за изграждане на общински
обект от първостепенно значение, а именно „Път
ІV-64248 – Съединение – Голям чардак – Царимир – Калояново от км 8+000 до км 11+700 в
отсечката с. Голям чардак – с. Царимир“ (трасе
с наименование PVD 2340 – (III-606) – Съединение – Голям чардак – Царимир/R A Z2123)
съгласно влязъл в сила подробен устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ 262 от 29.03.2013 г. на кмета на община Съединение и Решение № 223 от 17.07.2013 г. на
Общинския съвет – гр. Съединение, следните
части от имоти – частна собственост, намиращи
се в землищата на с. Голям чардак и с. Царимир,
община Съединение, както следва:

Собственици

6

РазПлощ
Площ
мер на
за отна
обезчужимота
щетедаване
(дка)
нието
(кв.м)
(в лв.)
7

8

9

1.

Го л я м Ге н д о 008018
чардак вица

нива,
з емеде лск а Петка Атанасова Плачкова
земя

19,966

72,00

86

2.

ПалатГо л я м к и т е /
009043
чардак доленореша

Станчо Димитров Лилов, Пена
Димитрова Бодурова, Никола Атанива, земе- насов Ангелов, Пенка Николова
10,412
делска земя Динова, Стойна Николова Кънева,
Васи л ка А нг елова Хрис т озова,
Георги Ангелов Георгиев

37,00

44

3.

ПалатГо л я м к и т е /
009044
чардак доленореша

Петка Кръстева Кашилска, Гергана
Хараламбиева Ангелова, Красимира Хараламбиева Сарандалиева,
нива, земеЛамбри Стоянов Койчев, Петър 12,832
делска земя
Стоянов Ангелов, Райна Йотова
Койчева, Стоян Ангелов Койчев,
Бона Ангелова Илиева

118,00

142

4.

ПалатГо л я м к и т е /
009047
чардак доленореша

Петко Найденов Петков, Стоян
Николов Титов, Пена Николова
нива, земеДанчева, Атанаска Калинова Тиделска земя
това, Красимир Димитров Титов,
Никола Димитров Титов

9,948

101,00

121

5.

Го л я м
чардак

009050

Гина Петкова Стоева, Петко Димнива, земечев Барашки, Елена Димчева Ко- 12,839
делска земя
ритарова

128,00

154

6.

ПалатГо л я м к и т е /
009051
чардак доленореша

Петко Койчев Бозвелийски, Ирина
нива, земе- Иванова Бозвелийска, Койчо Йор10,200
делска земя данова Бозвелийски, Иван Койчев
Бозвелийски

96,00

115

7.

Г о л я м Орма н011001
чардак чето

Велика Петрова Гаргова, Запряна
Димитрова Гаргова, Станка Диминива, земе- трова Танушева, Мария Кирилова
делска земя Китукова, Андон Кирилов Гаргов,
Ата нас Пет ков Голев, За п ряна
Петкова Паякова

1,650

4,00

5

8.

Г о л я м Орма н011003
чардак чето

Райна Петрова Стоянова, Цонка
нива, земеПетрова Герасимова, Тодора Ранделска земя
гелова Бакалска

1,585

1,00

1
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9.

Го л я м Белият
012003
чардак мост

Пано Стоянов Тошев, Петър Стоянов Тошев, Николина Атанасова Георгиева, Мария Христева Петкова,
Иванка Петкова Николова, Диминива, земе- тър Петков Митев, Пена Тодорова
16,281
делска земя Тодорова, Христо Тодоров Тодоров,
Мария Тодорова Стоилова, Рангел
Петков Каръмджов, Пена Георгиева Рудова, Райна Георгиева Радева,
Христо Георгиев Зардашки

10.

Го л я м Белият
012026
чардак мост

нива, земе- Стоянка Христова Добрева, Рангел
делска земя Христев Шопов

6,720

183,00

220

Г о л я м Бостан11.
013001
чардак лъка

Петър Димитров Гаргов, Недко
нива, земе- Пет ров Лазаров, Стойко Васиделска земя лев Трендафилов, Пена Николова
Данчева

9,846

645,00

774

Цвята Петкова Дойчинова, Димитър Петков Дойчинов, Костадинка
Царинива, земе- Петкова Марина, Донка Вълкова
12.
Ормана 78171.29.50
10,297
мир
делска земя Дой чинова, Дими т ър Атанасов
Дойчинов, Костадинка Атанасова
Дойчинова

32,00

38

13.

Ла лка Христева Дена лова, ДиЦаринива, земе- митър Христов Деналов, Георги
Ормана 78171.29.51
13,896
мир
делска земя Христов Деналов, Яна Христева
Петкова

1,00

1

14.

Цари- Г е р е н
нива, земе78171.31.27
Пенко Рангелов Мичков
мир
исак
делска земя

25,497

45,00

54

15.

Цари- Г е р е н
нива, земе- Иванка Пенкова Гогова, Костадин
78171.31.28
10,004
мир
исак
делска земя Пенков Мичков

125,00

150

16.

Цари- Г е р е н
нива, земе78171.31.30
Стойна Христова Гаръпова
мир
исак
делска земя

6,493

256,00

307

17.

Мария Георгиева Калайджиева,
Цари- Г е р е н
нива, земе78171.31.31
Веселин Димитров Калайджиев,
мир
исак
делска земя
Георги Димитров Калайджиев

5,998

392,00

470

18.

Цари- Г е р е н
78171.32.2
мир
исак

нива, земеМария Георгиева Попова
делска земя

4,302

3,00

4

19.

Цари- Г е р е н
78171.32.5
мир
исак

нива, земе- Запрян Петков Таблов, Никола
делска земя Петков Таблов

2,994

3,00

4

20.

Цари- Г е р е н
нива, земе78171.32.20
Христо Георгиев Таблов
мир
исак
делска земя

4,348

120,00

144

2. Определените равностойни парични обезщетения на собствениците на частни имоти,
посочени по-горе, се изплащат след 1.10.2013 г.
след влизане в сила на тази заповед или съдебно
решение. Изплащането ще се извърши по банкова сметка, посочена от собствениците, чрез
набирателната сметка на Община Съединение
в ТБ „Инвестбанк“ – АД, клон Пловдив, след
представяне на документ за собственост от собствениците на имотите, в стая 36, ет. 3 в сградата
на общинската администрация – гр. Съединение.
3. На основание чл. 25, ал. 2, изр. последно
от ЗОС във връзка с чл. 60, ал. 1, чл. 92, ал. 2,
т. 2 АПК допускам предварително изпълнение на
тази заповед. Съображенията за това са следните:
Съгласно чл. 60, ал. 1 АПК може да се допусне
предварително изпълнение на административен
акт, ако са налице кумулативно следните предпоставки: за защита на особено важни обществени
интереси и ако от закъснението може да последва
значителна или трудно поправима вреда.

416,00

499

В конкретния случай общественият интерес
диктува изграждане на нов общински път в
отсечката от с. Голям чардак до с. Царимир, за
което има влязъл в сила ПУП – парцеларен план,
одобрен със Заповед № 262 от 29.03.2013 г. на
кмета на община Съединение и Решение № 223
от 17.07.2013 г. на Общинския съвет – гр. Съединение. Повод за одобрение на този парцеларен
план е използването на описания път от с. Голям
чардак до с. Царимир от водачи на МПС с оглед
скъсяване разстоянието между двете населени
места, което реално е повече от два пъти от
съществуващия път през селата Неделево и
Церетелево. Пътят, от друга страна, се ползва
и от местното население за достъп до техните
поземлени имоти.
Описаното дотук увеличава трафика на превозни
средства по описания участък и от това се създават
предпоставки за настъпване на пътнотранспортни
произшествия. Изграждането на новия път е от
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значение и понеже съществуващият не отговаря
на изискванията за четвъртокласен път.
Описаните дотук обстоятелства налагат в
обществен интерес незабавно да бъде изграден
нов пътен участък. Ако не бъде започнато незабавно изпълнение на проектните дейности по
изграждане, при настъпване на транспортни произшествия съществува потенциалната опасност
срещу Община Съединение да бъдат предявени
имуществени и неимуществени претенции от
засегнати граждани за репариране на претърпени
от тях вреди при и по повод управление на техни
превозни средства по описания участък.
Предварителното изпълнение следва да се
допусне и на друго основание:
Община Съединение не разполага с ресурс за
финансиране изграждането на описаното по-горе
трасе. С писмо вх. № 04-01-85/12 от 3.07.2013 г.
на директора на дирекция „Благоустройство и
проекти“ към Министерството на регионалното
развитие ни е отговорено, че трасето не може да
бъде включено в списъка на общинските пътища,
тъй като част от имотите, предмет на парцеларния
план, не са общинска собственост. С оглед на
това писмо следва да представим доказателства,
че проектираното трасе преминава изцяло през
имоти общинска собственост. Това обстоятелство
налага да се допусне предварително изпълнение на
тази заповед за защита на обществения интерес,
описан по-горе, и поради обстоятелството, че ако
обектът: „Път ІV-64248 – Съединение – Голям
чардак – Царимир – Калояново от км 8+000 до
км 11+700 в отсечката с. Голям чардак – с. Царимир“ (трасе с наименование PVD 2340 – (III606) – Съединение – Голям чардак – Царимир/
R AZ2123), не бъде включен в списъка на общинските пътища, Община Съединение няма да може
да кандидатства за финансиране по мярка 321
от Програмата за развитие на селските райони
за реализиране на проект за изграждането на
този път.
Последното обстоятелство може да създаде
опасност да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на тази заповед.
Заповедта може да се обжалва в 14-дневен
срок от съобщението до заинтересованите страни пред Административния съд – Пловдив, по
реда на АПК.
Разпореж дането за доп ускане на предварително изпълнение може да се обжалва чрез
Община Съединение пред Административния
съд – Пловдив, в 3-дневен срок от съобщението
до заинтересованите страни по реда на чл. 60,
ал. 4 АПК.
Кмет:
Г. Руменов

6544

ОБЩИНА ХАСКОВО
РЕШЕНИЕ № 472
от 2 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 150 и чл. 112, ал. 2,
т. 10 ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
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Одобрява подробен устройствен план – плансхема за кабелна линия НН от нов МТТ до съществуващ стълб на извод „Месокомбинат“ до
ново електромерно табло пред поземлен имот
077195.216.162 за изнасяне меренето на потребител
в поземлен имот 077195.216.161, м. Увата, Хасково,
изготвена на основание чл. 112, ал. 2, т. 10 ЗУТ.
Разположението на мрежите и сервитутните
зони са съгласно графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6527

Председател:
Ив. Иванов

РЕШЕНИЕ № 473
от 2 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 59, ал. 1, чл. 109,
ал. 1, т. 3, чл. 110, ал. 1, т. 3 и чл. 112, ал. 2, т. 10
ЗУТ Общинският съвет – гр. Хасково, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване и план-схема за електрозахранване за поземлен имот № 031021, м. Под шосето,
землище на с. Стамболийски, община Хасково.
За поземлен имот № 031021, м. Под шосето,
землище на с. Стамболийски, община Хасково,
се определя застрояване „За склад за селскостопанска техника“ при следните показатели:
– етажност – до 3 етажа, височина – до 10 м;
– плътност на застрояване (Пзастр.) – до 80 %;
– коефициент на интензивност (Кинт.) – до 2,5;
– минимална озеленена площ (Позел.) – 20 %;
– начин на застрояване – свободно (е).
Линиите на застрояване и разположението
на мрежите и сервитутните зони са съгласно
графичната част на проекта.
На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване в 30-дневен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ чрез Община Хасково пред
Административния съд – Хасково.

6528

Председател:
Ив. Иванов

ОБЩИНА „ТУНДЖА“ – ЯМБОЛ
РЕШЕНИЕ № 432
от 30 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет „Тунджа“ – Ямбол, реши:
Одобрява проект за подробен устройствен план
(план за регулация и застрояване) на поземлен
имот № 010059 в землището на с. Кабиле.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 14-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
„Тунджа“ пред Административния съд – Ямбол.

6640

Председател:
К. Карагьозов
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52. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства, открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 2 от Закона за подземните богатства – неметални полезни изкопаеми – индустриални минерали, в площ „Спасово“, разположена в
землището на с. Спасово, община Чирпан, област
Стара Загора, описана със следните гранични
точки в координатна система 1970 г.:
№

X (m)

Y (m)

1.

4616890

9406155

2.

4616970

9406380

3.

4617175

9406690

4.

4616815

9406965

5.
4616510
9406345
6575
11. – Министерството на регионалното развитие съобщава, че на основание § 52, ал. 3 и 4
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 66 от 2013 г.)
във връзка с § 125 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.), чл. 154, ал. 5 ЗУТ (в редакцията му преди
изменението и допълнението на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) и чл. 154, ал. 2, т. 5 ЗУТ е издадена
Заповед № РС-55 от 9.08.2013 г. за допълване на
Разрешение за строеж № РС-47 от 17.09.2011 г.
на Агенция „Пътна инфраструктура“ (ДВ, бр. 73
от 2011 г.) за обект: „А2 АМ Хемус СОП – пътен възел „Яна“ от км 0+000 до км 8+460“,
със забележка за: пресичане на деривации за
МК „Кремиковци“ при км 5+378 – проходима
галерия, в обхвата на подробния устройствен
план – парцеларен план, одобрен със Заповед
№ РД-02-14-1777 от 30.08.2011 г., с допуснато
предварително изпълнение по реда на чл. 60 от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ издаденото разрешение за строеж подлежи на обжалване пред
Върховния административен съд в 14-дневен срок
след обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Министерството на регионалното развитие,
а по отношение на чл. 60 АПК – в 3-дневен срок
от съобщаването му.
6558
5. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, Дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим имот с изх. № 3374/2009/000117/31.05.2013 г.
възлага на Емил Москов Минков с постоянен
адрес гр. Долна Оряховица, ул. Васил Друмев
13, следния недвижим имот: магазин за месо с
площ 73,16 кв. м с 1,74 % ид. ч. от общите части
на сградата, намиращ се в Долна Оряховица,
ул. Христо Попов 6, УПИ – ХVІ, кв. 108-А по
регулационния план на гр. Долна Оряховица.
Магазинът е на един етаж, конструкцията е масивна, монолитна, построена през 1982 г. Състои
се от преддверие, търговска зала, склад, хладилна
камера и тоалетна. Магазинът е с изградени ел.
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инсталации, ВиК мрежи, при граници и съседи:
изток – двор, север – ул. Христо Попов, юг – ул.
Стефан Караджа, запад – зелена площ, за сумата
6102 лв. Собствеността преминава у купувача от
датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
6508
13. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, Дирекция „Събиране“, на основание чл. 239, ал. 2
ДОПК с постановление за възлагане на недвижим
имот с изх. № 3374/2009/000120/3.06.2013 г. възлага на Ангел Петков Нацов с постоянен адрес
гр. Долна Оряховица, ул. Петко Д. Петков 3А,
следния недвижим имот: магазин за текстил с
площ 231,26 кв. м с 5,49 % ид. ч. от общите части
на сградата, намиращ в гр. Долна Оряховица,
ул. Христо Попов 6, УПИ – ХVІ, кв. 108-А по
регулационния план на гр. Долна Оряховица.
Магазинът е на един етаж, масивна, монолитна
конструкция, построена през 1982 г., състои се от
преддверие, търговска зала и склад. Има много
добра транспортна достъпност с изградени ел.
инсталации, ВиК мрежи, при граници и съседи:
изток – двор, север – ул. Христо Попов, юг – ул.
Стефан Караджа, запад – зелена площ, за сумата
17 300 лв. Собствеността преминава у купувача
от датата на постановлението, което подлежи на
вписване от съдията по вписванията при районния
съд по местонахождение на имота.
6507
16. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, Дирекция „СДО“ на основание чл. 239, ал. 2 във
връзка с ал. 3 ДОПК съобщава за извършена
публична продажба чрез търг с тайно наддаване по
реда на чл. 251 – чл. 254 ДОПК на самостоятелен
обект в сграда с идентификатор 14218.33.44.2.18,
представляващ апартамент с площ 66,56 кв. м, с
административен адрес: Габрово, ул. Житарска 3,
вх. Б, ет. 4, ап. 18, състоящ се от две стаи, антре,
кухненски бокс с мокро помещение, тоалетна
и баня ведно и тераса, намиращ се на четвъртия етаж от жилищна сграда с идентификатор
14218.33.44.2, построена в поземлен имот с идентификатор 14218.33.44, целият с площ 1799 кв. м,
ведно с избено помещение с площ 9,05 кв. м и
2,016 % от общите части на сградата и от земята,
върху която е построена сградата, при съседи
на самостоятелния обект в сградата: обекти с
идентификатори 14218.33.44.2.31, 14218.33.44.2.19,
14218.33.44.2.14, 14218.33.44.2.13, 14218.33.44.2.12,
14218.33.44.2.21, за сумата 34 999 лв. За купувач е
обявен Иво Гатев Стоянов, с. Гъбене, ул. Хаджи
Димитър 8. Имотът е възложен на купувача с
постановление за възлагане от 15.08.2013 г. Собствеността преминава у купувача от датата на
постановлението.
6582
30. – Националната агенция за приходите,
Териториална дирекция – Велико Търново, на
основание чл. 239, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс с постановление
за възлагане № 50 от 5.08.2013 г., издадено от
директора на ТД на НАП – Велико Търново,
възлага на Тодорка Стойкова Мичева с адрес:
София, ж.к. Връбница – 1, № 501, вх. А, ет. 7,
ап. 18, 1/4 идеална част от недвижим имот,
представляващ двуетажна масивна вилна сграда

С Т Р.

120

ДЪРЖАВЕН

с идентификатор 80902.249.811.1, с площ 45 кв. м,
разположена в поземлен имот с идентификатор 80902.249.811, с площ на поземления имот
948 кв. м, при граници и съседи на поземления
имот 80902.249.812, 80902.242.384, 80902.242.395,
80902.249.810, 80902.242.769, с адрес с. Черни Вит,
ул. Васил Левски 253, съгласно скица, издадена от
СГКК – Ловеч, и двуетажна масивна вилна сграда
с площ 42 кв. м, построена в УПИ – парцел Х-646
в кв. 58 по плана на с. Черни Вит от 1976 г., с
площ на същия 917 кв. м, при граници на УПИ:
улица, Павлин Ив. Панчев, неурегулирано, Нели
Ангелова Банкова и Тодорка Стойкова Мичева,
в т. ч. и право на преминаване през посоченото
дворно място, съгласно влезлите в сила съдебни
актове съответно определение № 22 от 27.05.2008 г.
по н.о.х.д. № 122/2008 г. по описа на Окръжния
съд – Ловеч, и решение от 5.11.2009 г. по гр.д.
№ 460/2007 г. по описа на Районния съд – Тетевен, за сумата 2975 лв. Собствеността преминава
у купувача от датата на постановлението, което
подлежи на вписване от съдия по вписванията
чрез службата по вписванията.
6583
103. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, на основание
чл. 3, ал. 1 от Закона за развитие на академичния
състав в Република България обявява конкурси
за заемане на академични длъжности по 05.08.02
Музикознание и музикално изкуство за професори по: хорово дирижиране – един, четене на
партитури – един, двата към катедра „Дирижиране“; хармония – един към катедра „Теория на
музиката“; пиано – един към катедра „Пиано“ в
ТКДФ; камерна музика – виолончело – един към
катедра „Камерна музика“; оперно пеене с диригент – един към катедра „Музикално-сценично
изкуство“; поп и джаз пеене – един към катедра
„Поп и джаз изкуство“; доцент по пиано – един
към катедра „Пиано“ в ТКДФ, всички със срок
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2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи – в Учебен отдел на НМА, бул. Евлоги
и Христо Георгиеви 94, тел. 440-97-51.
6662
103а. – Националната музикална академия
„Проф. Панчо Владигеров“, София, обявява
следните докторантури по държавна поръчка:
солфеж – една; полифония – една, двете към
катедра „Теория на музиката“; пиано – една
към Клавирната катедра, камерна музика – кларинет – една, камерна музика – пиано – една,
двете към катедра „Камерна музика“; цугтромбон – една, ударни инструменти – една, двете към
катедра „Медни духови и ударни инструменти“;
класическо пеене – три към катедра „Класическо
пеене“; музикално-сценична режисура – една към
катедра „Музикално-сценично изкуство“, всички
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Конспекти и документи – в Учебен
отдел на НМА, бул. Евлоги и Христо Георгиеви
94, тел. 440-97-47.
6663
15. – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София, обявява конкурси за: професор в област на висше
образование 5. Технически науки, професионално
направление 5.3 Комуникационна и компютърна
техника (Надеждност и сигурност на комуникационната и осигурителна техника) – един; доцент
в област на висше образование 5. Технически
науки, професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника (Конструиране
и технология на комуникационна и осигурителна
техника) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
деловодството на ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев 158, тел. 9709-209.
6629
878. – Икономическият университет – Варна,
на основание Решение № 288 от 10.05.2013 г. на
Министерския съвет и решения на съответните
факултетни съвети обявява конкурси за прием на
докторанти за учебната 2013/2014 г. по следните
докторски програми:

№
по
ред

Област на висшето
образование

Професионално направление

Докторска
програма

1

2

3

4

Държавна Платено
поръчка обучение
ред. зад.

ред.

зад.

5

6

7

8

1.

3. Социални, стопански и прав- 3.7. Администрация Социално управление
ни науки
и управление

2

2

-

-

2.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Политическа икономия (обща икономическа теория)

1

1

-

-

3.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Финанси

3

-

-

-

4.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Статистика и демография

1

-

-

-

5.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Счетоводна отчетност,
контрол и анализ на
стопанската дейност

2

1

1

-

6.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Икономика и управление (строителство и недвижима собственост)

1

1

-

-
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4

5

6

7

8

7.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Икономика и управление (търговия)

1

1

-

-

8.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Индустриален бизнес

3

-

-

-

9.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Аграрен бизнес

1

-

-

-

10.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Маркетинг

2

1

-

-

11.

3. Социални, стопански и прав- 3.8. Икономика
ни науки

Приложение на изчислителната техника в
икономиката

2

-

-

-

12.

3. Социални, стопански и прав- 3.9. Туризъм
ни науки

Икономика и управление (туризъм)

2

2

-

-

Общо:

21

9

1

-

Срок за подаване на документите в отдел
„НИДД“ – 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За документи и информация: отдел
„Научноизследователска дейност и докторантура“,
каб. 503, тел. (052) 830813, e-mail:nir@ue-varna.bg,
и web адрес: www.ue-varna.bg.
6646
32. – На ц иона л н и я т военен у н и верси те т
„Васил Левски“ – гр. Велико Търново, обявява
конкурс за заемане на академични длъжности,
както следва: доцент по научна специалност
05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“, област на висше образование 9.
„Сигурност и отбрана“, професионално направление 9.2 „Военно дело“, за нуждите на катедра
„Разузнаване“ на факултет „Общовойскови“ на
НВУ „Васил Левски“ – 1 място за военнослужещ;
доцент по научна специалност 05.12.01 „Организация и управление на въоръжените сили“, област
на висше образование 9. „Сигурност и отбрана“,
професионално направление 9.2 „Военно дело“, за
нуждите на катедра „Организация и управление
на тактическите подразделения от Сухопътни
войски“ на факултет „Общовойскови“ на НВУ
„Васил Левски“ – 1 място за военнослужещ.
Срок за подаване на документи – 2 месеца от
обнародване на обявата в „Държавен вестник“.
Конкурсът е обявен със Заповед № ОХ-579 от
15.08.2013 г. на министъра на отбраната, линк:
http://www.nvu.bg/node/969. Документи се подават
в регистратурата за некласифицирана информация
на университета; тел. 062/618-875; Siemens: 62075;
GSM 0888-131-479; e-mail: georgiev_ga@nvu.bg.
6647
53. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява, че
през юли 2013 г. са продадени следните обекти:
1. помещение към трафопост, София, ъгъла на
ул. Бесарабия 9 и ул. Стоян Попов, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Подуяне“,
продадено на ЕТ „ДАС – С – Стоян Йорданов“,
представляван от Стоян Кирилов Йорданов, за
52 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2.
помещение към трафопост, Дружба 2, до бл. 525,
общински нежилищен имот, стопанисван от
район „Искър“, продадено на Златка Юлиянова
Милкова за 3000 лв., изплатени изцяло от купу-

вача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3
ЗДДС); 3. гараж, София, ж.к. Студентски град,
бл. 5, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Студентски“, продаден на Серхан Ахмедов Мустафов за 13 000 лв., изплатени изцяло от
купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45,
ал. 3 ЗДДС).
6612
68. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са изработени проекти на планове за регулация и застрояване на
кв. Абдовица в граници: улица по о.т. 1 – о.т. 2 –
о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5 – о.т. 29; улица по о.т. 29 –
о.т. 30 – о.т. 32 – о.т. 33; улица по о.т. 33 – о.т. 34;
улица по о.т. 34 – о.т. 37 – о.т. 63 – о.т. 61; улица
по о.т. 61 – о.т. 65 – о.т. 66 – о.т. 67; улица по
о.т. 67 – о.т. 68 – о.т. 226; улица по о.т. 226 –
о.т. 228 – о.т. 232 – о.т. 234; улица по о.т. 234 –
о.т. 238 – о.т. 239; улица по о.т. 239 – о.т. 206 –
о.т. 208 – о.т. 214 – о.т. 215 – о.т. 218 – о.т. 219;
улица по о.т. 219 – о.т. 152 – о.т. 147 – о.т. 145 –
о.т. 143; улица по о.т. 143 – о.т. 142; северозападна,
западна и югозападна граница на кв. 6; улица по
о.т. 60 – о.т. 58 – о.т. 57 – о.т. 56; западна, южна
и северна граница на кв. 1а; улица по о.т. 21 –
о.т. 19 – о.т. 15 – о.т. 12 – о.т. 10 – о.т. 1, които
са изложени в район „Искър“. Заинтересованите
могат да направят писмени възражения и искания
по проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез
район „Искър“ в едномесечен срок от обнародваването в „Държавен вестник“.
6576
68а. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че са изработени
проекти на планове за регулация и застрояване на
кв. Димитър Миленков в граници: улица по о.т. 1 –
о.т. 2 – о.т. 10; улица по о.т. 10 – о.т. 11 – о.т. 46;
улица по о.т. 46 – о.т. 60 – о.т. 264а; улица по
о.т. 264 – о.т. 254 – о.т. 187 – о.т. 212; улица по
о.т. 212 – о.т. 214 – о.т. 218 – о.т. 219 – о.т. 220;
улица по о.т. 220 – о.т. 222 – о.т. 224 – о.т. 225; южна
и западна граница на кв. 29; улица по о.т. 231 –
о.т. 232 – о.т. 238 – о.т. 239 – о.т. 241 – о.т. 243 –
о.т. 172 – о.т. 168 – о.т. 166 – о.т. 163 – о.т. 162 –
о.т. 160; юж на, югозападна и северозападна
граница на кв. 7; улица по о.т. 149 – о.т. 33 –
о.т. 32 – о.т. 31 – о.т. 30 – о.т. 28; кв. 30; улица по
о.т. 31 – о.т. 27 – о.т. 1, които са изложени в район
„Искър“. Заинтересованите могат да направят
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писмени възражения и искания по проекта на
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ чрез район „Искър“
в едномесечен срок от обнародваването в „Държавен вестник“.
6580
86. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация и застрояване на м. Люлин, 10 мр.,
и р. Суходолска в граници: бул. Царица Йоанна,
бул. Д-р Петър Дертлиев, бул. Сливница и р. Суходолска. Проектът е изложен в район „Люлин“.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ 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 районните „Люлин“
и „Илинден“.
6577
87. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на план за регулация и застрояване с
придружаващите го схеми и материали на квартал
24 и 25-А, м. Младост, в граници: новопроектирана улица от о.т. 351 – о.т. 351А – о.т. 352 – о.т.
352А; променят се границите на УПИ V-481 – „За
обществено обслужване“ от кв. 25-А; създават
се нови УПИ: ІV- 487, 6119, 6120 и ХІ-5908 – „За
обслужване“, от кв. 24; заличава се кв. 31. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в срок един месец
от датата на обнародването на това съобщение в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения по проекта чрез
район „Младост“ и район „Искър“.
6578
99. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен подробен
устройствен план – план за улична регулация от
о.т. 165д при кв. 46а, с. Герман, до о.т. 212, план
за регулация, план за застрояване и план-схеми
на мрежите и съоръженията на техническата
инфраструктура на квартали 59, 60, 61, 62, 63, 64,
м. Орлова круша (м. Могилите и м. Често разке,
землище Горни Лозен), който е изложен в район
„Панчарево“ заедно с протокол № ЕС-О-000-9
от 15.08.2013 г. на комисията по чл. 210 ЗУТ.
Проектът е изработен по реда на чл. 16 ЗУТ. На
основание чл. 128, ал. 5 (изм.) ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до главния архитект на Столичната община
чрез район „Панчарево“. Проектите за подробни
устройствени планове подлежат на обществено
обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1 (отм.) преди
внасянето им в общинския експертен съвет по
устройство на територията.
6679
130. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 2 ЗУТ (изм.) съобщава, че е изработен
проект на подробен устройствен план – изменение
на план за регулация и застрояване на квартали
104, 104в, 105, 146 и 147, гр. Банкя, който е изложен в район „Банкя“. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта до главния архитект на Сто-
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личната община чрез район „Банкя“. Проектите
за подробни устройствени планове подлежат на
обществено обсъждане по реда на чл. 121, ал. 1
(отм.) преди внасянето им в общинския експертен
съвет по устройство на територията.
6579
382. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 12 ЗУЗСО съобщава,
че е изработен проект на подробен устройствен
план – изменение на план за регулация на трети
метродиаметър, метротрасе: Автостанция Изток
(МС 1), крайния (МС 19), участък: от края на
тунелен участък след МС 14 до крайния (MC 19)
в граници: от УПИ IV – за озеленяване и противосвлачлщна дейност, ІІІ – за автостопанство и
трасе на метрополитен, XІІ-1375 – за коо, склад
и озеленяване, XV – за трасе на метрополитен,
XIV-1375 – за коо, склад и озеленяване, ІІ-1064 – за
озеленяване и коо, в кв. 2, УПИ І – за река и озеленяване, ІІ – за трасе на метрополитен, ІІІ – за
река и озеленяване, кв. 16, м. Славия, район
„Красно село“, УПИ І – за парк, коо и трафопост,
ІІ – за трасе на метрополитен, ІІІ – за парк, коо и
трафопост в кв. 9д, прилежащите УПИ в кв. 12А,
12, 3в, м. Овча купел, ул. от о.т. 476б – о.т. 28а –
о.т. 217а до о.т. 535а, прилежащите УПИ в кв. 225,
224, 219, 213, 211, 201, м. Овча купел, стар кв. 12а
и част от кв. 23, ул. от о.т. 10а до о.т. 88 – о.т. 87,
ул. от о.т. 535а до о.т. 7, паркинг от о.т. 121 до
о.т. 120, прилежащите УПИ в кв. 117, 116б, 116а,
116, 115, 114, м. Ж.к. Овча купел, ул. от о.т. 535а
до о.т. 8а, м. Западна тангента, ул. от о.т. 8а – 6а
до о.т. 1а, прилежащия УПИ в кв. 62, м. Овча купел, ул. от о.т. 1а – о.т. 6 – о.т. 4 – о.т. 3 до о.т. 74,
м. Овча купел, кв. 50, прилежащия УПИ в кв.
101б, м. Ж.к. Овча купел, ул. от о.т. 3 – о.т. 82 до
о.т. 66, от о.т. 46б до о.т. 7, прилежащите УПИ
в кв. 12, 10, УПИ IV-1222, I – за озеленяване, от
кв. 20а, УПИ VII – за буферен паркинг и автогара, м. Овча купел 2, околовръстен път от о.т
. 26 – о.т. 55 – о.т. 54 – о.т. 9 до о.т. 52 – о.т. 53,
УПИ III-914, XII-412, XIV-760, VII-417, VІІІ-416,
IX-415, Х-414 от кв. 103, ул. от о.т. 139а до о.т. 140,
УПИ LI – за озеленяване, от кв. 63, м. Горна
баня, придружаващите го схеми на инженерната
инфраструктура. Проектът е изложен в райони
„Овча купел“ и „Красно село“. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения по проекта в
едномесечен срок от обнародването на това обявление в „Държавен вестник“ чрез район „Овча
купел“ и район „Красно село“ – Столична община.
6534
382а. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ и чл. 12 ЗУЗСО съобщава,
че е изработен проект за изменение на плана
за ругулация и план-схеми на инженерната инфраструктура за трети метродиаметър от метростанция 1 до метростанция 6 с трасе от м. Летищен комплекс – София, кв. 2, УПИ ХІІІ, ХІV;
м. Ботевградско шосе, квартали: 403 (част), 403а,
403б, 403в, 403г и 403д, кв. 403д, УПИ VІІ, през
бул. Ботевградско шосе, по улица от о.т. 550 до
о.т. 71; по бул. Владимир Вазов; м. Ботевградско
шосе – рамка, кв. 400, УПИ ІІІ; м. Левски – Зона
В, кв.101, УПИ І, ІІ; кв. 25, УПИ І, ІІ; кв.33, УПИ
ІІ, ІІІ, ІV; кв. 15, УПИ І, ІІ, ІІІ, ІV; кв. 9, УПИ І,
ІІ, ІІІ; кв. 2а, УПИ І, ІІ, ІІІ; кв. 4, УПИ І; кв. 2,
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УПИ І; кв. 1, УПИ І; м. Левски – зона Г, кв. 24,
УПИ Х; м. Комплекс Ботевградско шосе, кв. 358,
358а (част), 364а, 364 (част), м. Артерия надлез
Чавдар – с. Враждебна, кв. 1, УПИ І, ІІ; м. Суха
река, кв. 148, УПИ І, V, VІ; м. ж.к. Хаджи Димитър,
кв. 15б, УПИ ІХ; кв. 15, УПИ ІІ; кв. 5а, УПИ ІІІ;
кв. 5б, УПИ VІІ; кв. 36, УПИ V; кв. 58а, УПИ ІV;
кв. 56 (част); м. Североизточен град – комплекс
Ботевградско шосе, кв. 28а, УПИ V; кв. 8, УПИ
І; м. НПЗ Хаджи Димитър – Малашевци, кв.
36, кв. 12, терен на жп ареал; през бул. Генерал
Данаил Николаев по ул. Професор Милко Бичев
до бул. Мадрид; м. Подуяне – Център, кв. 129а,
УПИ І; м. Г-13 – юг, кв. 582, УПИ ІV, които са
изложени в район „Слатина“, район „Подуяне“
и район „Оборище“. Заинтересуваните могат да
направят писмени възражения, предложения и
искания по проекта на основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез район „Кремиковци“, район
„Слатина“, район „Подуяне“ и район „Оборище“.
6533
382б. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за изменение на плана за регулация за улица
при о.т. 70 – о.т. 68, м. Зона Г-12; УПИ Х – „За
Министерството на правосъдието, нотариат и
трафопост“, от кв. 420, м. ГГЦ – м. зони Г-8 и Г-10,
район „Средец“; УПИ I – „За църква, озеленяване
и помпена станция“, от кв. 356, м. Центъра; УПИ
II – „За градска баня“, от кв. 334а, м. Буката,
УПИ I – „За болничен комплекс“, и УПИ III – „За
озеленяване“, от кв. 387, м. Бул. България – кв.
387 (Медицински комплекс – Медицинска академия – София), район „Триадица“; УПИ IX-228, кв.
22, м. Крива река; изменение на улична регулация
при о.т. 158б и УПИ II – „За жилищно строителство“, от кв. 64, м. Хиподрума; и УПИ VII – „За
озеленяване, магазини и трафопост“, от кв. 18,
м. Красно село – Стрелбище – урбанистичен блок
29; УПИ II – „За ЖС“, от кв. 13, УПИ I – „За
КЖС, паркинг и озеленяване“, от кв. 14, УПИ
I – „За озеленяване“, от кв. 3, УПИ V – „За ЖС,
подземен гараж и трафопост“, от кв. 2, м. Славия;
район „Красно село“; и специализиран подробен
устройствен план по смисъла на чл. 111 и чл. 189,
ал. 1 ЗУТ за подземно трасе на III метродиаметър
в участъка от метростанция № 6 (парк Владимир
Заимов) до западната граница на УПИ V – „За
ЖС, подземен гараж и трафопост“, от кв. 2 на
м. Славия след метростанция № 14 (бул. Цар Борис III) при км 11+575, който е изложен в район
„Оборище“, в район „Средец“, в район „Триадица“
и в район „Красно село“. Заинтересуваните могат
да направят писмени възражения и искания по
проекта на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ чрез район „Оборище“, район „Средец“,
район „Триадица“ и район „Красно село“.
6649
655. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ, съобщава, че е изработен проект
за изменение на план за регулация и застрояване
с придружаващите го схеми и материали на квартал 1, м. Цариградско шосе – караулката, и кв. 2,
м. Къро, район „Младост“, в граници: новопроектирана улица от о.т. 108в – о.т. 108г – о.т. 108г –
о.т. 108д и линеен инженерен обект – асансьори и
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пасарелка в алея до Елица между о.т. 401 и о.т. 403;
променят се границите на УПИ VIII-716, 723 – „За
магазини, складове, администрация, чисто производство – автосалон“; променят се границите на
УПИ XIX – КНТПВО – „Национална действаща
изложба, постижения на науката, техническия
прогрес и народното стопанство“, и УПИ II-534,
539, 544, 545, 554, 559, 561, 562, 586, 699, 586, 699,
700, 701, 702 – „За обществено обслужване“, от
кв. 2 на м. Къро, район „Младост“; създава се
нов УПИ XXII-153 – „За обществено обслужване“,
и нов УПИ XXIII-153 – „За обществено обслужване“, от кв. 2 на м. Къро; създава се нов УПИ
XXIV-1283 – „За обществено обслужване“, от
кв. 1, м. Къро. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в срок един месец от датата на обнародването
на това съобщение в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения по проекта чрез район „Младост“ и
район „Искър“.
6648
2. – Община гр. Аксаково, област Варна,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че
е изработен проект за подробен устройствен
план – парцеларен план за изграждане на кабелна
линия за захранване на ПИ № 135002, землище
с. Слънчево, община Аксаково, област Варна, с
обща дължина на трасето 237,11 л. м. Подробният
устройствен план засяга поземлени имоти по КВС
на с. Слънчево, както следва: № 000298 – ведомствен път, собственост на Община Аксаково, и
№ 078009 – пасище, мера, собственост на Община
Аксаково. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта за подробен устройствен план до кмета
на община Аксаково.
6700
89. – Областният управител на област Благоевград на основание чл. 149, ал. 4 във връзка с
чл. 148, ал. 3 и 4 ЗУТ обявява на заинтересованите
лица, че е одобрен работен инвестиционен проект
и е издадено Разрешение за строеж № РС-033 от
27.08.2013 г. за строителството на обект: „Оптична връзка между РМ с. Рибник – Новател и
оптичен кабел GCN (Кейбълтел)“ на път III-108,
гр. Петрич – ГКПП „Златарево“, преминаващ през
землищата на с. Дамяница и с. Левуново, община
Сандански, област Благоевград, и землището на с.
Рибник, община Петрич, област Благоевград. Възложител – „Близу Медиа енд Броудбенд“ – ЕАД,
София, район „Студентски“, ж.к. Студентски град,
ул. Никола Габровски 83. Местоположението на
обекта е на територията на община Сандански
и община Петрич, област Благоевград. Съгласно чл. 149, ал. 4 ЗУТ във връзка с чл. 132, ал. 1
и 2 АПК разрешението за строеж подлежи на
обжалване от заинтересованите лица пред Административния съд – Благоевград, в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез областната администрация – Благоевград.
6720
644. – Община Борован на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – парцеларен план за трасе на кабелна линия
20 kV за захранване на БКТП 250 kVА; 20/0,4 kV
в ПИ 251002 в местността 3-ти стопански двор
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в землището на с. Борован, община Борован,
област Враца. Засегнати са поземлени имоти в
землището на с. Борован с кадастрални номера
ПИ 251013 – ведомствен път на „Евро – трейдинг
груп“ – ЕООД, Враца, ПИ 251002 – стопански
двор на „Агротрейд СС“ – ООД. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6678
81. – Община Бургас на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните собственици по смисъла на чл. 131 ЗУ Т, че са
изготвени: 1. проект за ПУП – план за улична
регулация за обслужваща улица от о.т. 62 до
о.т. 69 за обслужване на имоти в с.о. Острица 2,
землище кв. Банево, гр. Бургас, община Бургас;
2. ПУП – парцеларен план за трасе на външен
водопровод от т. 1 до т. 10 за захранване на имот
501.107 в с.о. Острица 2, землище кв. Банево, гр.
Бургас, община Бургас. Проектът е изложен за
разглеждане в ТД „Освобождение“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта до общинската администрация в едномесечен срок от обнародването
на обявлението в „Държавен вестник“.
6545
1. – Община гр. Бяла, област Варна, съобщава,
че на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ е изработен
проект за подробен устройствен план – план за
регулация и застрояване на обект: „Разширение,
реконструкция и модернизация на рибарско
пристанище „Чайка“, гр. Бяла“, с възложител
Община Бяла, област Варна. Проектът за подробен устройствен план – план за регулация и
застрояване е изложен в сградата на общината и
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица по смисъла
на чл. 131, ал. 1 на основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация, гр. Бяла.
6650
1. – Община Бяла Слатина на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява на всички заинтересувани лица, че е изработено изменение на подробен
устройствен план (ПУП) – парцеларен план за
външни връзки към Пречиствателна станция за
отпадни води (ПСОВ), включващ: „Довеждащ
път“, „Външно ел. захранване 20 kV“, „Довеждащ
водопровод“ и „Довеждащ канализационен колектор“ за обект: „Интегриран проект за водния
цикъл на гр. Бяла Слатина“, с обхват през: ПИ
№ 1080007, ПИ № 1090018, ПИ № 1090023, ПИ
№ 1090013, ПИ № 1090012, ПИ № 1090011, ПИ
№ 1090010, ПИ № 1090028, ПИ № 1080002, ПИ
№ 1080001, ПИ № 1010010, ПИ № 1010015, ПИ
№ 1010014, ПИ № 1010003, ПИ № 1010036, ПИ
№ 1080004, ПИ № 1080003, ПИ № 304, ПИ № 310,
ПИ № 311, ПИ № 1080006, ПИ № 1080005, ПИ
№ 298 и ПИ № 727 по картата на възстановената собственост (КВС) на гр. Бяла Слатина. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП до
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общинската администрация – Бяла Слатина, в
едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“.
6546
4. – Община Ветово на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
ПУП – подробен устройствен план – изменение
на план за регулация – образуване на нови УПИ
(урегулирани поземлени имоти) в квартали с № 6,
9, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31,
90, 91, 92, 93, 94 и 95 по регулационния план на
гр. Сеново, община Ветово, област Русе. Изменението се предлага във връзка с възстановяване
на признати имоти по чл. 18ж, ал. 1 ППЗСПЗЗ за
местност Полянски ниви, попадащи в урбанизираната територия на гр. Сеново, община Ветово,
по стар (недействащ) кадастрален план от 1966 г.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП до общинската администрация, Ветово.
6547
88. – Община Видин на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
изменение на ПУП – ПР в обхват УПИ VI-162,
УПИ VII-161, УПИ VIII-161, УПИ IX-1263 и УПИ
Х-281 в кв. 103 и УПИ V-170, УПИ VI-161, УПИ
VII-146, УПИ VIII-146 и УПИ IX-290 в кв. 104,
с. Кутово, община Видин, с който се променят
регулационните линии по имотната граница на
ПИ 161 и се обособи улица с нови осови точки
съгласно § 8, ал. 2, т. 2 и 3 ЗУТ. Документацията
може да бъде разгледана в стая 9, ет. 4 в сградата на Община Видин всеки работен ден. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в законоустановения
едномесечен срок от датата на обнародване в
„Държавен вестник“ заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6651
259. – Община Вълчедръм, област Монтана,
на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на
заинтересованите лица, че е изготвен проект за
подробен устройствен план – парцеларен план
(ПУП – ПП), за заустване на самоизлив от СК
Д1 – с. Долни Цибър. Трасето е предвидено да
премине подземно през земеделски поземлени
имоти, както следва: 048002,000300 и 046006 по
КВК на с. Долни Цибър. Проектът ПУП – ПП,
е изложен в стая № 12 на общинската администрация и може да бъде разглеждан от заинтересованите собственици. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат да правят
писмени възражения, предложения и искания по
проектите до кмета на община Вълчедръм в едномесечен срок от обнародването на обявлението
в „Държавен вестник“.
6509
70. – Община гр. Главиница, област Силистра, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ обявява, че
е изработен проект на ПУП – парцеларен план
за външно електрозахранване на базова станция
GSM/UTMS № VN 4838, ЕКАТТЕ 22798, в землището на с. Долно Ряхово, община Главиница,
област Силистра. Проектното трасе на кабела
преминава през ПИ № 000083 – публична общинска собственост, и ПИ № 000082 – частна
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общинска собственост, на Община Главиница в
землището на с. Долно Ряхово, община Главиница, област Силистра. Проектът е изложен за
разглеждане в стая № 9 в сградата на общината.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация – гр. Главиница.
6708
3. – Община гр. Добрич, област Добрич, на
основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на ПУП – парцеларен план за имоти
с № 72624.904.440 и 72624.904.449 по кадастралната
карта на гр. Добрич, във връзка с ел. захранване
на жилищна сграда в ПИ 72624.904.180 в местността Гаази баба, землище на гр. Добрич. Проектът
е изложен в Центъра за услуги и информация
на Община гр. Добрич, работно място № 8. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за подробен устройствен план – парцеларен план,
до общинската администрация.
6652
74. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания за
обект „Водопроводна и канализационна мрежа
на гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор“,
част от проект „Интегриран воден цикъл Плевен – Долна Митрополия“. Проектът е изложен
за разглеждане в сградата на Община Долна
Митрополия – стая 113. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица
могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската
администрация на Община Долна Митрополия.
6596
75. – Община Долна Митрополия на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересуваните
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за линейни обекти
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места и селищни образувания за
обект „Канализационна и водопроводна мрежа
на гр. Тръстеник, помпена станция и довеждащ
колектор“, част от проект „Интегриран воден
цикъл Плевен – Долна Митрополия“. Проектът
е изложен за разглеждане в сградата на Община
Долна Митрополия – стая 113. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до общинската
администрация на Община Долна Митрополия.
6597
51. – Община Елин Пелин на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект
за ПУП – парцеларен план за техническата инфраструктура – външно електрозахранване с КЛ
20 kV на УПИ ІV-11 – за СПОД, кв. 3, СПЗ – гр.
Елин Пелин, община Елин Пелин, Софийска
област. Трасето на електропровода преминава
в общински полски път № 000282 по КВС на
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землището на гр. Елин Пелин. Проектът и съпътстващата го документация се намират в отдел „УТ
и КС“ на Община Елин Пелин, ет. 1, стая № 3.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересуваните лица могат да се запознаят с
материалите по преписката и да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП – ПП до кмета на общината.
6683
23. – Община гр. Етрополе, Софийска област, на основание чл. 128, ал. 1 ЗУТ съобщава,
че е изработен ПУП – ПП (парцеларен план)
за елементите на техническата инфраструктура – трасе на електропровод 20 kV, за захранване
на обект ПСОВ – гр. Етрополе, намираща се в
ПИ № 000019, землище гр. Етрополе. Трасето
на електропровода преминава през общински
поземлен имот № 211008 – ливада, намиращ се
в м. Равнището по КВС на землището на гр.
Етрополе, и ограничава ползването на разстояние 2 м от двете му страни, мерено от оста.
Проектът и съпътстващата го документация се
намират в отдел „УТС“ при Общинската администрация – Етрополе, ет. 1, стая № 102, и може
да бъдат разгледани всеки работен ден в рамките
на работното време. На основание чл. 128, ал. 5
ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат
да се запознаят с материалите по преписката и
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за ПУП – ПП до кмета
на общината.
6698
107. – Община Камено на основание чл. 128,
ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересованите лица,
че е изработен проект за ПУП – парцеларен план
за трасе на обект: Кабел 20 kV за захранване на
Складова база за зърнени храни и мелници в
имот 398, местност Гара Българово, землище гр.
Българово, засягащо и землището на община Камено – трасето на захранващия кабел преминава
през територията на община Камено. Проектът
е изложен в сградата на дирекция „УТСУОС“,
община Камено, всеки ден от 8,30 до 17 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите
лица могат да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта до дирекция
„УТСУОС“, Община Камено, в едномесечен срок
от обнародване на обявлението в „Държавен
вестник“.
6567
12. – Община Кюстендил на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересованите лица, че
са изготвени проекти за подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП) за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на населените места за обект: „Реконструкция и
разширение на канализационна и водопреносна
мрежа в агломерация Кюстендил, включително
в селата Лозно, Жиленци и Слокощица“, както
следва: землище гр. Кюстендил, ЕКАТТЕ 41112,
поземлени имоти с номера 218.100, 501.80, 501.76,
218.48, 218.36 и 218.35; землище с. Лозно, ЕКАТТЕ
44183, поземлени имоти с номера 390005, 701040,
701030, 701020, 701010, 360055, 360080, 360056, 360057,
360059, 360060, 360063, 360064, 360062, 360050,
360054, 360053, 490, 470, 113, 50, 46, 54 и 56; землище
с. Ж иленци, ЕК АТ ТЕ 29386, поземлени имоти
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с номера 2032, 2054, 2013, 43048, 43050, 43055, 43057,
43049, 43029, 43027, 43026, 43025, 43024, 43052, 17,
18016, 18017, 18018, 18207, 18186, 18188, 18019, 4,
11, 12026, 12014, 12013, 12012, 12003, 12033, 12002,
12001 и 12010; землище с. Слокощица, ЕКАТТЕ
67461, поземлени имоти с номера 975, 966, 965,
964, 992, 953, 402, 803, 2001, 2028 и 516. Проектът
за ПУП/ПП е на разположение в сградата на
общината, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ могат
да се правят писмени възражения, предложения
и искания по проекта ПУП/ПП до общинската
администрация.
6630
359. – Общ ина К юс тен ди л на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на
трасе за изграждане на въздушна електропроводна линия ниско напрежение от съществуващ
стълб № 13 от мрежа НН 380/220 V, през ПИ
№ 903.12 – стопански двор на с. Слокощица, ПИ
№ 0.503 – общински път, ПИ № 0.518 – общински
полски път, ПИ № 0.558 – общински полски път,
до ПИ с проектен идентификатор 021065, местност
Еремиев рид, в землището на с. Слокощица, община Кюстендил, по КВС. Проектът за ПУП/ПП
е на разположение в сградата на общината, пл.
Велбъжд 1, ет. 1, стая 23. На основание чл. 128,
ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от обнародването в
„Държавен вестник“ могат да се правят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
за ПУП/ПП до общинската администрация.
6706
359а. – Община Кюстендил на основание
чл. 128, ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план за определяне на
трасе за изграждане на водопровод за захранване с вода за питейни нужди за ПИ № 042012 от
съществуващ водопровод в ПИ № 042046 и преминаващо през ПИ № 042045 – общински полски
път в землището на с. Багренци, ЕКАТТЕ 02138,
община Кюстендил, от картата на възстановената
собственост. Проектът за ПУП/ПП е на разположение в сградата на общината, пл. Велбъжд 1,
ет. 1, стая № 23. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ
в 30-дневен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ могат да се правят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за ПУП/ПП
до общинската администрация.
6707
389. – Община К юс тен ди л на основа ние
чл. 128, ал. 1 ЗУТ уведомява заинтересованите
лица, че е изработен проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за осигураване на транспортен достъп до ПИ с № 032086,
032284, 032002, 032204, 032242, 032003, 032005, 032004
и 032298, намиращи се в местността Мичевица,
землище с. Слокощица, община Кюстендил, от
картата на възстановената собственост. Проектът
за ПУП – ПП е на разположение в сградата на
общината, пл. Велбъжд 1, ет. 1, стая № 23. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок от
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обнародването в „Държавен вестник“ могат да
се правят писмени възражения, предложения и
искания по проекта за ПУП/ПП до общинската
администрация.
6568
72. – Община Пазарджик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че е изработен проект на
ПУП – парцеларен план за трасе на канализация
с дължина 218 м от ПИ 000303, м. Кулински ливади, по КВС на землище с. Ивайло до съществуваща шахта на градската каналицаия на гр.
Пазарджик, преминаващо изцяло в път IV клас
Пазарджик – Ивайло, означен в землището на
с. Ивайло като ПИ 000108 по КВС на землище
Ивайло и в землището на Пазарджик – ПИ с
идентификатор 55155.11.61 по КККР на землище
Пазарджик, съгласно изчертаното с кафяво трасе
и сервитути и регистъра на засегнатите имоти.
Проектът е изложен в общината, ет. 5, стая 503.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени възражения до общинската администрация.
6598
5. – Община Петрич, област Благоевград, на
основание чл. 128, ал. 2 ЗУТ съобщава на заинтересуваните, че е изработен ПУП – парцеларен
план за трасе на електропровод към МВЕЦ в
имот 067003, м. Ранна круша, землище с. Ново
Ходжово. Трасетата и сервитутите са предвидени
да преминат в земеделски поземлени имоти в
масиви по КВС, като подробно описание на имотите и сервитутите е приложено в табличен вид,
неразделна част към ПУП – ПП, както следва:
№ 000254, 000257, 093019, 000113, 000116, 000368,
000480, 000253, 082001, 000252, 000226, 000471 в
землище с. Кулата, община Петрич. Проектът
се намира в сградата на Община Петрич. В
едномесечен срок заинтересуваните лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация на основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ.
6532
11. – Община Пловдив на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява, че със Заповед № 13ОА1495
от 13.06.2013 г. на кмета на Община Пловдив е
одобрен проект за изменение на ПУП – план за
регулация на част от кв. 6 и кв. 6а по плана на
„Артерия Аерогара“ – Пловдив, като:
1. От кв 6 се образуват нови кв. 6 и кв. 6б.
2 . О т варя с е нова ул и ца о т о.т. 19 0 до
о.т. 95г – нова, с широчина 18 м и се променя
широчината на съществуваща улица от о.т. 91 до
о.т. 91а и става 19,20 м; коригира се широчината
на ул. Райна Княгиня от о.т. 91 до о.т. 182 и част
от ул. Иван Драсов от о.т. 182 до о.т. 184 съгласно
представеното геодезично заснемане.
3. В кв. 6 се променят северната и източната
регулационна линия по геодезическо заснемане
на съществуващите бордюри по ул. Васил Левски,
ул. Филипово, улица между о.т. 190 – о.т. 95г и

БРОЙ 77

ДЪРЖАВЕН

се образуват УПИ I-505.1006, обществено застрояване и зеленина, и УПИ IV-505.181, обществено
застрояване.
4. В нов кв. 6б се образува УПИ I – комплексно
жилищно и обществено застрояване.
5. В кв. 6а се променят североизточната и
югозападната регулационна линия по геодезическо
заснемане на съществуващите бордюри по ул.
Иван Драсов, ул. Райна Княгиня, ул. Филипово
и се образуват УПИ I – комплексно жилищно и
обществено застрояване, и УПИ III – обществено и жилищно застрояване, по корекцията на
регулацията със зелени и кафяви линии, щрихи
и надписи на плана и служебно нанесена корек
ция с виолетов цвят за новообразуваните УПИ в
кв. 6а. Със Заповед № 13ОА1912 от 24.07.2013 г.
е допусната поправка на очевидна фактическа
грешка в текстовата част на Заповед № 13ОА1495
от 13.06.2013 г., като: „Заповедта може да бъде
обжалвана в 14-дневен срок от съобщаването є
чрез район „Северен“ при Община Пловдив пред
Пловдивския административен съд“, да се чете:
„Заповедта може да бъде обжалвана в 30-дневен
срок от съобщаването є по реда на чл. 130, ал. 1
ЗУТ (отменен) във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
чрез кмета на Община Пловдив до Административния съд – Пловдив.“
В едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на обявлението заинтересуваните
лица могат да се запознаят с проекта в сградата
на район „Северен“, стая № 11, да направят писмени възражения чрез Община Пловдив пред
Административния съд – Пловдив.
6653
4. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на външно ел. захранване за имоти № 073002 и № 073010 в местността Каеджика,
землището на с. Поленица, община Сандански.
Трасето на електропровода преминава през
имоти: № 0.264 – полски път, № 0.297 – канал,
№ 74.26 – полски път, в местността Каеджика,
землище на гр. Сандански. Планът е изложен
в сградата на общината, ет. 4, стая 405. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6704
5. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план: 1. парцеларен план
за изменение на проектно трасе на напорен тръбопровод към МВЕЦ „Ходжово“ в землището на
с. Калиманци, община Сандански; трасето преминава през поземлени имоти: 000.256 – вътрешна
река, землище с. Калиманци; 000.269 – пасище
с храсти, местността Бистришки мост, землище
с. Калиманци; 000.278 – пасище с храсти в местността Мелнишки път, землище на с. Калиманци;
000.390 – път IV клас, землище с. Калиманци;
000.498 – вътрешна река, землище на с. Калиманци, община Сандански; 2. парцеларен план за
изменение на проектно трасе на напорен тръбопровод към МВЕЦ „Ходжово“ в землището на с. Катунци, община Сандански; трасето преминава
през поземлени имоти: 000.046 – други територии,
заети от селското стопанство, местността Реката,
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землище на с. Катунци; 000.100 – вътрешна река,
землище с. Катунци, община Сандански. Планът
е изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6703
6. – Община Сандански на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план за
проектно трасе на външен довеждащ водопровод за имоти № 073002 и № 073010 в местността
Каеджика, землището на с. Поленица, община
Сандански. Трасето на водопровода преминава
през имоти: № 0.252 – път от републиканската
пътна мрежа, № 0.265 – полски път, № 0.270 – полски път, № 0.273 – полски път, в местността
Каеджика, землище на гр. Сандански. Планът е
изложен в сградата на общината, ет. 4, стая 405.
На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в 30-дневен срок
от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общинската администрация.
6705
2. – Община гр. Созопол, област Бургас, на
основание чл. 128, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен
устройствен план – парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура, извън
границите на урбанизираните територии, улична
регулация на улица с осови точки 353-354-355370-371-372-352-360-361-362-682-366-367-368-369 с
ширина 6 м и улица с осови точки 371-356-418 с
ширина 6 м, осигуряващи достъп до поземлен
имот № 011034 по плана на местност Факуда,
землище с. Равадиново, като промяната засяга
поземлени имоти с номера по плана на м. Факуда – № 011034, 011032, 011029, 011033, 011035 и
011036. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да направят
писмени възражения, предложения и искания
пред общинската администрация.
6599
2а. – Община гр. Созопол на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект на
подробен устройствен план – парцеларен план на
елементи за техническата инфраструктура извън
границите на урбанизираните територии за обект:
„Външен водопровод за УПИ ІV-127082, м. Кривия
цер, з-ще с. Росен“. Проектът се намира в сградата
на общинската администрация, Созопол, пл. Хан
Крум 2, стая № 28, тел. 0550/2 57 24, и може да
се разгледа от заинтересованите. На основание
чл. 128, а. 5 ЗУТ в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ заинтересованите
лица могат да направят възражения и искания
по проекта до общинската администрация.
6699
26. – Община Тутракан на основание чл. 128,
ал. 1 и 2, чл. 124, ал. 3 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
съобщава, че е изработен подробен устройствен
план – парцеларен план за присъединяване на
МТТ 63/20/0,4 към СРС № 57 ВЕЛ „Нова Черна“
в поземлен имот (ПИ) № 016023, местност ПОД
Р-6 по КВС на с. Нова Черна, ЕКАТТЕ 51956,
община Тутракан, с възложител Ченко Николов
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Ченков от с. Нова Черна, община Тутракан.
Трасето на подземния кабел е с обща дължина
962,46 л. м и преминава през следните имоти:
ПИ № 018022 – полски път, общинска публична
собственост; ПИ № 018023 – полски път, общинска публична собственост; ПИ № 016018 – полски
път, общинска публична собственост, като дължината на трасето, преминаващо през полски
път, общинска публична собственост, е 947,43
м, а през ПИ № 018041 – нива, частна собственост – 13,3 л. м. Приложени са Решение № 197
по протокол № 15 от 27.09.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Тутракан, област Силистра, и Решение
№ КЗЗ-06 от 15.04.2013 г. на МЗХ. Плановете и
придружаващата ги документация са изложени
в сградата на общинската администрация, ул.
Трансмариска 31, стая 13, ет. 2. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересуваните лица могат
в едномесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ да направят писмени възражения,
предложения и искания по проекта за подробен
устройствен план до общинската администрация.
6654
10. – Община Хасково на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава, че е изработен проект за
подробен устройствен план – изменение на плана
за регулация на кв. 614, кв. 616 и кв. 720, ж.к.
Бадема, Хасково. Предвижда се премахване на
улица с осови точки 2288б, 2301с, 2301а до 2301б.
Проектира се задънена улица с осови точки 2299а,
2301б до нова о.т. 3506. Западно от поземлен имот
№ 77195.717.96 се проектира нова задънена улица
с нови осови точки 3499 и 3498. Между поземлени
имоти № 77195.717.82 и № 77195.717.86 по съществуващата пътека се проектира нова задънена улица
с нови осови точки 3507, 3508 и 3509. Оформят се
паркингите северно от бл. № 4 и бл. № 7, като регулационните линии са съобразени с изградените
на място тротоари и паркоместа, вследствие на
което се измества оста на улицата и се поставят
нови осови точки 3500, 3501, 3502, 3503, 3504 и
3505. Вследствие изменението на уличната регулация се премахват квартали 614, 617 и 720 и се
образува един нов квартал с нов номер 849, който
е затворен между ул. Банска, ул. 22-ри септември
и ул. Лестър. Урегулираните поземлени имоти от
квартали 614, 616 и 720 получават нови номера
от новия квартал 849, както следва: УПИ I – За
жилищно строителство, кв. 616 се преномерира
в УПИ I – За жилищно строителство, кв. 849,
УПИ II, кв. 616 се преномерира в УПИ II – За
обществено обслужване, кв. 849, УПИ III, кв. 616
се преномерира в УПИ III-717.99, кв. 849, УПИ IV,
кв. 616 се преномерира в УПИ IV-717.97, кв. 849,
УПИ V, кв. 616 се преномерира в УПИ V – За
трафопост, кв. 849, УПИ II – За ПТТ станция, кв.
614 се преномерира в УПИ VI – За ПТТ станция,
кв. 849, УПИ III – За обществено обслужване и
производствени нужди, кв. 614 се преномерира
в УПИ VII – За обществено обслужване и про-
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изводствени нужди, кв. 849, УПИ ХIV, кв. 614 се
преномерира в УПИ VIII-717.150, кв. 849, УПИ VI,
кв. 614 се преномерира в УПИ IX-717.138, кв. 849,
УПИ VII, кв. 614 се преномерира в УПИ X-717.102,
717.140, кв. 849, УПИ VIII, кв. 614 се преномерира в УПИ XI-717.95, кв. 849, УПИ IX, кв. 614 се
преномерира в УПИ XII-717.94, 717.134, кв. 849,
УПИ X, кв. 614 се преномерира в УПИ XIII-717.92,
717.93, кв. 849, УПИ XI, кв. 614 се преномерира в
УПИ XIV-717.91, 717.135, кв. 849, УПИ XV, кв. 614
се преномерира в УПИ XV-717.147, кв. 849, УПИ
XVІ, кв. 614 се преномерира в УПИ XVI-717.89,
кв. 849, УПИ XIІ, кв. 614 се преномерира в УПИ
XVII-717.90, кв. 849, УПИ III – За КОО, кв. 720
се преномерира в УПИ XXII – За обществено
обслужване, кв. 849, УПИ II, кв. 720 се преномерира в УПИ XXIII – За обществено обслужване,
кв. 849, УПИ I – За КОО, кв. 720 се преномерира
в УПИ XXIV – За жилищно строителство, кв.
849. УПИ I – За жилищно строителство, кв. 614
се заличава. Образуват се следните нови урегулирани имоти: УПИ XVIII-717.146, кв. 849 за
поземлен имот 77195.717.146, УПИ XIX-717.87, кв.
849 за поземлен имот 77195.717.87, УПИ XX – За
смесено предназначение, кв. 849 за поземлен имот
77195.717.86, УПИ XXI-717.73, 717.84, 717.85, кв.
849 за поземлени имоти 77195.717.83, 77195.717.84
и 77195.717.85, УПИ XXV – За жилищно строителство, кв. 849 за поземлен имот 77195.717.78.
Изменят се вътрешните регулационни линии и
площи на следните урегулирани поземлени имоти: УПИ I – За жилищно строителство, кв. 849
(предишен УПИ I – За жилищно строителство,
кв. 616), УПИ II – За обществено обслужване, кв.
849 (предишен УПИ II, кв. 616), УПИ III-717.99, кв.
849 (предишен УПИ III, кв. 616), УПИ IV-717.97,
кв. 849 (предишен УПИ IV, кв. 616), УПИ V – За
трафопост, кв. 849 (предишен УПИ V, кв. 616),
УПИ XVII-717.90, кв. 849 (предишен УПИ XII,
кв. 614), УПИ XXII – За обществено обслужване,
кв. 849 (предишен УПИ III – За КОО, кв. 720),
УПИ XXIII – За обществено обслужване, кв.
849 (предишен УПИ II, кв. 720), УПИ XXIV – За
жилищно строителство, кв. 849 (предишен УПИ
I – За КОО, кв. 720). Проектът се намира в дирекция „Устройство на територията“ на ул. Михаил
Минчев 3, ет. 1, стая № 13, и може да бъде разгледан от всички заинтересовани лица. Приемни
дни – всеки вторник и четвъртък от 9 до 12 ч. На
основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародване в „Държавен вестник“
на обявлението заинтересованите лица могат
да направят писмени възражения, предложения
и искания по проекта за подробен устройствен
план до общинската администрация.
6529
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