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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
РЕШЕНИЕ

във връзка с Доклада за състоянието на
енергетиката в Република България
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България,
чл. 3, ал. 1 и 2 и чл. 4, ал. 2, т. 1 от Закона за
енергетиката и в изпълнение на т. 4 от Решението на Народното събрание за подкрепа на
мерките на правителството за ребалансиране
и стабилизиране на енергетиката, прието на
20 юни 2013 г.,

РЕШИ:
1. Въз основа на резултатите от Доклада
за състоянието на енергетиката в Република
България, постъпил на 29.07.2013 г., възлага
на министъра на икономиката и енергетиката
да предприеме съответните действия по изготвяне на анализ за състоянието на сектор
„Енергетика“, както следва:
а) анализ на проблемите при производството на електрическа енергия – по видове
първични енергийни източници и технологии
на производство;
б) анализ на проблемите при преноса
на електрическа енерги я и управлението
на електроенергийната система, както и на
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проблемите в механизма на компенсиране на
обществения доставчик във връзка с негови
задължения към обществото – изкупуване
по преференциални цени на електрическата
енергия, произведена в резултат на високоефективно комбинирано производство, и
на електрическата енергия, произведена от
възобновяеми източници на енергия;
в) анализ на проблемите при разпределението на електрическа енергия и съотнасяне
на тези проблеми с проблемите при преноса
на електрическа енергия;
г) анализ на ск лючените от производствени централи – държавна собственост, и
НЕК – ЕАД, основни договори за доставки
и продажби;
д) анализ на сключените от НЕК – ЕАД,
дългосрочни договори за изкупуване на електрическа енергия, както и на договорите и
на заемните споразумения за реализация на
инвестиционни намерения за изграждане на
нови енергийни обекти за производство на
електрическа енергия;
e) анализ на подсектор „Топлоснабдяване“ и проблемите, свързани с кръстосаното
субсидиране на топлинната и електрическата
енергия;
ж) анализ на подсектор „Газоснабдяване“
и на инфраструктурните проекти в областта
на преноса и транзита на природен газ на
територията на Република България;
з) анализ на причините, довели до влошаване на енергийната ефективност в България,
и прогноза за развитието на енергопотреблението до 2020 г.
2. Анализът по т. 1 да се подготви и представи на Народното събрание в срок до три
месеца от деня на приемане на решението.
3. Въз основа на резултатите и оценките от
анализа съответните компетентни държавни
органи да извършат проверка за финансовото
и икономическото състояние на предприятията
от сектор „Енергетика“, като при установяване
на нарушения да се потърси отговорност на
съответните длъжностни лица.
4. В срок до 9 месеца от деня на приемане
на решението министърът на икономиката и
енергетиката да разработи проекти на нова
енергийна стратегия по чл. 3, ал. 2 от Закона
за енергетиката и Национална стратегия по
енергийна ефективност по чл. 3, ал. 2 от Закона
за енергийната ефективност, а Министерският съвет да внесе проектите на стратегии за
приемане в Народното събрание.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 4 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6849

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

РЕШЕНИЕ

за прекратяване на пълномощията на народен
представител
Народното събрание на основание чл. 72,
ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Репуб
лика България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Любомир
Ангелов Петков като народен представител от
15. многомандатен изборен район – Плевенски.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 5 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6847

РЕШЕНИЕ

във връзка с Доклад за извършената дейност
от Комисията за предотвратяване и устано
вяване на конфликт на интереси през 2012 г.
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 22а, ал. 7 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт
на интереси
РЕШИ:
Не приема Доклада за извършената дейност
от Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси през 2012 г.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 5 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6848

РЕШЕНИЕ

за създаване на Временна анкетна комисия за
проучване на обстоятелствата по оповестените
факти и данни за нарушения, извършени в
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси
Народното събрание на основание чл. 86,
ал. 1 и чл. 79, ал. 1 и 3 от Конституцията на
Република България и чл. 34 от Правилника
за организацията и дейността на Народното
събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проучване на обстоятелствата по оповестените
факти и данни за нарушения, извършени в
Комисията за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, избрани на паритетен принцип – по
двама от всяка парламентарна група.
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3. Избира ръководство и състав на Временната анкетна комисия, както следва:
Председател: Кирил Николаев Добрев.
Членове:
Екатерина Василева Заякова,
Калина Петрова Балабанова,
Илиан Сашов Тодоров,
Емил Йорданов Радев,
Данаил Димитров Кирилов,
Мустафа Сали Карадайъ,
Митхат Сабри Метин.
4. Комисията се избира за срок от два
месеца.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 5 септември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6850

ДЕКЛАРАЦИЯ

на Четиридесет и второто Народно събрание
на Република България по повод предложе
нието на Изпълнителното бюро на Между
народния олимпийски комитет за изваждане
на спорта борба от програмата на Летните
олимпийски игри
Ние, народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание на Република България, изразяваме своето съжаление
от препоръката на Изпълнителното бюро
на Международния олимпийски комитет от
12.02.2013 г. за изваждане на спорта борба
от програмата на Летните олимпийски игри
през 2020 г.
Решението на Изпълнителното бюро на
Международния олимпийски комитет буди
недоу мение, противоречиви становища и
оценки. То не среща подкрепа и разбиране в
средите и структурите на световното олимпийско и спортно движение.
България е една от четиринадесетте държави, участвали в първите съвременни Олимпийски игри в Атина през 1896 г. Борбата е
била включена в тяхната програма.
Освен като широко популярна, традиционна и лесно достъпна спортна дисциплина
борбата е важен фактор в интеграционните
обществени процеси; има мощно възпитателно
въздействие; формира и утвърждава ефективни
форми на физическо и духовно обогатяване
на човешката личност; противодейства на
зловредните процеси и прояви в публичното
и личното пространство на човека; способства
за успешното решаване на важни национални и международни проблеми в спортното
движение.
Като изразяваме дълбокото си убеждение,
че ценностите и традициите на съвременния
олимпизъм трябва да са водещи пред комерсиалните,
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Като отбелязваме факта, че борбата е в
основата на програмите на древните и съвременните Летни олимпийски игри,
Като споделяме основателната тревога
на любителите на борбата, на националната
и световната спортна общественост, на националните олимпийски комитети и 180-те
национални спортни федерации по борба от
всички континенти,
Ние, народните представители от Четиридесет и второто Народно събрание на Репуб
лика България,
Д Е К Л А Р И РА М Е , Ч Е :
1. Подкрепяме усилията на Международната федерация по борба да постави развитието на този спорт в пълно съответствие със
съвременните потребности и изисквания на
олимпизма.
2. Присъединяваме се към призивите на
световната спортна общественост борбата да
запази своето място в програмата на Олимпийските игри.
3. Призоваваме 125-ата сесия на Международния олимпийски комитет, която ще
се проведе в Буенос А йрес – Аржентина
(7 – 10 септември), да приеме решението си
за бъдещото олимпийско развитие на борбата,
което да съответства на неговата история, традиции и популярност, както и на очакванията
на десетките милиони негови почитатели и
последователи.
Декларацията е приета от 42-то Народно
събрание на 5 септември 2013 г. и е подпечатана
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
6846

МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 197
ОТ 2 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на Ми
нистерството на икономиката и енергетиката
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. Приема Устройствен правилник на
Министерството на икономиката и енергетиката.
Чл. 2. (1) Министърът на икономиката и
енергетиката е първостепенен разпоредител
с бюджетни кредити.
(2) Второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на икономиката
и енергетиката и общата численост на персонала им са:
1. Изпълнителната агенция „Българска
служба за акредитация“ – 42;
2. Изпълнителната агенция за насърчаване
на малките и средните предприятия – 55;
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3. Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – 105;
4. Държавната агенция за метрологичен и
технически надзор – 381;
5. Българската агенция за инвестиции – 32;
6. Патентното ведомство – 120;
7. Комисията за защита на потребителите – 176;
8. Държавната комисия по стоковите борси
и тържищата – 30;
9. Центърът на промишлеността на Репуб
лика България в Москва – 11;
10. Агенцията по обществени поръчки – 75;
11. А генци ята за устойчиво енергийно
развитие – 70;
12. Българск и ят инстит у т по метрология – 324.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Устройственият правилник на Министерството на икономиката и енергетиката,
приет с Постановление № 268 на Министерския съвет от 2009 г. (обн., ДВ, бр. 93 от
2009 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2009 г., бр. 73,
74 и 96 от 2010 г., бр. 16, 33, 52, 78, 99 и 107
от 2011 г., бр. 22, 33, 41, 62 и 94 от 2012 г. и
бр. 68 от 2013 г.), се отменя.
§ 2. Постановление № 268 на Министерския
съвет от 2009 г. за приемане на Устройствен
правилник на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (обн., ДВ, бр. 93
от 2009 г.; попр., бр. 95 от 2009 г.; изм. и доп.,
бр. 48, 73 и 96 от 2010 г., бр. 22, 53 и 88 от
2011 г.; Решение № 15898 на Върховния административен съд от 2011 г. – бр. 4 от 2012 г.;
изм. и доп., бр. 33, 62 и 94 от 2012 г.) се отменя.
§ 3. В Устройствения правилник на Българската агенция за инвестиции, приет с Постановление № 234 на Министерския съвет от
2004 г. (обн., ДВ, бр. 80 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 78 от 2005 г., бр. 28 от 2006 г., бр. 33 от
2008 г., бр. 98 от 2009 г. и бр. 22 и 62 от 2012 г.),
се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 4 се създава ал. 3:
„(3) Договорът със заместник изпълнителния директор на агенцията се сключва, изменя
и прекратява от министъра на икономиката
и енергетиката.“
2. В чл. 6, ал. 2 след думите „се изпълняват“ се добавя „от заместник изпълнителния
директор, а в негово отсъствие“ и се поставя
тире.
3. В чл. 13, ал. 1 числото „34“ се заменя
с „32“.
4. В чл. 17, т. 1, буква „в“ думите „Министерството на икономиката, енергетиката
и туризма“ се заменят с „Министерството на
икономиката и енергетиката“.
5. Навсякъде в текста думите „министъра
на икономиката, енергетиката и туризма“
се заменят с „министъра на икономиката и
енергетиката“.
6. В приложението към чл. 13, ал. 2:
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а) в основния текст числото „34“ се заменя
с „32“;
б) след ред „изпълнителен директор 1“
се създава ред „заместник изпълнителен
директор 1“;
в) на ред „Обща администрация“ цифрата
„8“ се заменя със „7“;
г) на ред дирекция „Обща администрация“
цифрата „8“ се заменя със „7“;
д) на ред „Специализирана администрация“
числото „13“ се заменя с „11“;
е) на ред дирекция „Общо инвестиционно
обслужване“ числото „13“ се заменя с „11“.
§ 4. (1) В едномесечен срок от влизането
в сила на постановлението министърът на
икономиката и енергетиката да внесе в Министерския съвет проект на постановление за
изменение на устройствените правилници на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към него и да измени Устройствения
правилник на Центъра на промишлеността
на Република България в Москва, Руската
федерация (ДВ, бр. 76 от 2012 г.).
(2) В срока по ал. 1 председателят на Патентното ведомство да измени Устройствения
правилник на Патентното ведомство (ДВ,
бр. 61 от 2012 г.).
§ 5. Активите, пасивите, правата и задълженията и архивът, свързани с дейността на
преобразуваното съгласно Решение на Народното събрание от 29 май 2013 г. за приемане
на структура на Министерския съвет на Република България (обн., ДВ, бр. 48 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 58 от 2013 г.) Министерство на
икономиката, енергетиката и туризма, преминават към Министерството на икономиката
и енергетиката.
§ 6. Постановлението влиза в сила от
1 септември 2013 г. с изключение на § 3, който
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 икономиката и енер
гетиката
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се уреждат основните
въпроси, свързани с функциите, организацията на работа и числеността на персонала на
Министерството на икономиката и енергетиката, наричано по-нататък „министерството“,
на неговите организационни структури и административни звена, както и на Службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република
България.
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Чл. 2. (1) Министерството на икономиката и енергетиката е юридическо лице на
бюджетна издръжка със седалище в София,
ул. Славянска 8.
(2) Министерството на икономиката и
енергетиката е организирано в дирекции,
които подпомагат министъра на икономиката и енергетиката при осъществяване на
правомощията му, осигуряват технически
дейността му и извършват дейности по административното обслужване на юридическите
лица и гражданите.
Г л а в а

в т о р а

ПРАВОМОЩИЯ НА МИНИСТЪРА НА ИКОНОМИК АТА И ЕНЕРГЕТИК АТА
Раздел I
Общи положения
Чл. 3. (1) Министърът на икономиката и
енергетиката, наричан по-нататък „министъра“, е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира,
координира и контролира осъществяването
на държавната политика в областта на икономиката, енергетиката и туризма.
(2) Министърът ръководи и представлява
министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяване на политическата програма на правителството, при
разработване на проек ти на нормативни
актове и при изпълнение на правомощията
си министърът се подпомага от петима заместник-министри.
(2) Министърът делегира с писмена 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
с писмена заповед за всеки конкретен случай
заместник-министър.
Раздел II
Правомощия на министъра
Чл. 5. (1) Въз основа на Конституцията
на Република България и в изпълнение на
законите минист ърът самостоятелно или
съвместно с други органи на властта и/или
обществени организации:
1. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика
в областта на икономиката, енергетиката и
туризма;
2. определя стратегическите цели и приоритети на икономическата политика и на
политиката в областта на енергетиката и на
туризма в рамките на своите правомощия,
организира и координира разработването на
стратегии и програми за постигането им;
3. обсъжда икономическата политика и
политиката в областта на енергетиката и на
туризма с работодателските организации, син-
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дикатите, бизнес асоциациите и неправителствените организации и осигурява активното
взаимодействие с тях при разработването,
контрола и наблюдението на отделни програми
и проекти за осъществяване на политиките;
4. провежда енергийна политика, насочена към енергийно развитие на страната, при
ефективно използване на енергията и енергийните ресурси и задоволяване потребностите
на обществото от електрическа и топлинна
енергия, природен газ, нефтопродукти и твърди горива въз основа на общите прогнозни
енергийни баланси;
5. разработва, провежда и контролира изпълнението на политиката за насърчаване на
енергийната ефективност и използването на
възобновяеми енергийни източници (ВЕИ);
6. п ровеж да д ърж а вната пол и т и к а по
отношение на надеждност на снабдяването
с електрическа енергия и сигурността на
снабдяването с природен газ;
7. разработва и осъществява правителствената политика за развитие на конкурентен и
финансово стабилен енергиен пазар и интегрирането му в регионалните енергийни пазари
и в Общия енергиен пазар на Европейския
съюз (ЕС);
8. провеж да и координира държавната
политика за защита на пот ребителите и
предприема мерки за нейното интегриране
при провеждане на другите секторни и хоризонтални политики;
9. одобрява списък на квалифицираните
организации в Република България, които
имат правен интерес да предявяват искове за
преустановяване или за забрана на действия
или търговски практики, които са в нарушение
на колективните интереси на потребителите;
10. признава сдружения на потребители за
представителни на национално ниво в съответствие със Закона за защита на потребителите;
11. създава помирителни комисии, които съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, и определя
членовете, седалището и района на действие
на тези комисии;
12. участва при формирането на политиката
за развитие на капиталовия пазар в Република
България;
13. ръководи разработването, организира и
координира осъществяването на политиката
за повишаване конкурентоспособността на
националната икономика и отделните стопански субекти;
14. организира дейността на управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 г.;
15. осъществява държавната политика в
областта на обществените поръчки, разработва и осъществява държавната политика в
областта на иновациите, като подкрепя по-
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вишаването на иновационната активност на
предприятията и на иновационната култура
на предприемачите;
16. разработва и предлага икономически
и правни регулатори и мерки за насърчаване
на икономическите субекти;
17. провежда държавната политика в областта на насърчаване на инвестициите в
страната;
18. ръководи, координира и контролира
осъществяването на държавната политика за
насърчаване на малките и средните предприятия чрез създаването и развитието на конкурентоспособни малки и средни предприятия
при отчитане на необходимостта от постигане
на балансирано социално-икономическо развитие на отделните райони на страната;
19. разработва, организира, координира и
контролира осъществяването на външноикономическата политика на Република България и
защитава външноикономическите є интереси
в международни организации съгласувано с
министъра на външните работи;
20. координира въпросите в областта на
общата търговска политика на ЕС;
21. извършва лицензионна, разрешителна
и регистрационна дейност от нормативно рег
ламентираните му компетенции и последващ
контрол;
22. участва в разработването, организирането, координирането и контрола по изпълнението на държавната политика от компетентността на министерството, произтичаща
от членството на Република България в ЕС,
като предлага и провежда мерки за въвеждане
на стандартите и законодателството на ЕС в
областта на своите правомощия;
23. организира, координира и контролира
преговорите, сключването и изпълнението на
многостранни и двустранни международни
договори за икономическо, търговско и техническо сътрудничество, за взаимно насърчаване и защита на инвестициите в областта на
икономиката, туризма и енергетиката, както и
други договори в областите на своята дейност;
24. ръководи разработването и осъществява
политиката на министерството за участие в
програми и проекти, финансирани със средства
от ЕС, международни финансови институции
и други донори;
25. ръководи, организира и контролира
осъществяването на сътрудничеството и изпълнението на задълженията във връзка с членството на Република България в Световната
търговска организация и други международни
икономически организации;
26. представлява Република България пред
меж дународните органи и организации в
областт а на туризма, икономиката и енергетиката, изпълнява и координира изпълнението
на задълженията на Република България, произтичащи от членството є в международните
органи и организации;
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27. прилага режима за внос и износ на
международно контролирани стоки и технологии с възможна двойна употреба, на военна
и специална техника;
28. разработва и контролира изпълнението
на годишната програма за разходване на средствата за държавното финансово подпомагане
на развитието на туризма, включително на
годишната програма за национална туристическа реклама;
29. подпомага дейността по привличане на
инвестиции и съдейства за реализиране на
проекти за устойчиво и балансирано развитие на туризма на национално, регионално и
местно ниво, включително за изграждането
и развитието на инфраструктурата, свързана
с туризма;
30. ръководи и контролира дейността на
икономическите съветници в Службите по
търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република
България; популяризира българския туризъм
в чужбина и координира дейността на българските културни институти и дружества в
чужбина по популяризирането на българското
културно-историческо наследство;
31. упражнява правата на собственост на
държавата и възлага управлението на едноличните търговски дружества с държавно
имущество; осъществява правата на държавата
като акционер или съдружник в търговските
дружества; преструктурира държавното участие в капитала на търговските дружества;
32. провежда държавната политика в област
та на геоложките изследвания и управлението
на подземните богатства с цел устойчивото
развитие на страната, националната сигурност и привличането на инвеститори, като
извършва предвидените в Закона за подземните богатства действия;
33. осъществява контрол по опазването на
земните недра чрез рационално използване на
подземните богатства при търсенето, проучването, добива и първичната им преработка
и управление на минните отпадъци от тези
дейности;
34. разработва и внася за приемане от
Министерския съвет Национална стратегия
за развитие на минната индустрия;
35. управлява Националния геоложки фонд
и Националното скално фондово хранилище;
36. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и съхраняването на
данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани
карти, регистри и информационна система
за разрешенията за търсене и проучване и
за проучване, откритията и находищата на
подземни богатства, предоставените концесии за добив на подземни богатства и разрешителните за управление на съоръжения за
минни отпадъци;
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37. организира създаването и поддържането
на Национален баланс на запасите и ресурсите на подземни богатства за всички видове
подземни богатства по Закона за подземните
богатства (ЗПБ) и издава удостоверения за
регистрирани открития на находища;
38. организира дейността по предоставяне
на концесии за изграждане на хидроенергийни
обекти съгласно Закона за концесиите;
39. участва в разработването на националните политики в областта на надзора на
пазара, стандартизацията, метрологията, акредитацията, патентите и авторското право и
осъществява взаимодействие с националните
институции в тези области;
40. взаимодейства с компетентните държавни органи и с териториалните органи на
изпълнителната власт, организира и координира съвместната дейност при провеждането на националната политика в туризма,
финансовото осигуряване и изпълнение на
стратегиите и програмите;
41. създава национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз основа на единни стандарти и на
основата на публично-частно партньорство;
42. организира създаването и поддържането
на Единната система за туристическа информация, включително воденето и поддържането
на Националния туристически регистър;
43. организира и координира контрола
върху качеството на туристическия продукт;
извършва регистрация за туроператорска и/или
туристическа агентска дейност и категоризация и сертификация на туристически обекти
в предвидените от закон случаи;
44. ръководи и председателства Националния съвет по туризъм;
45. ръководи и координира политиката в
областта на Космоса, произтичаща от членството на Република България в ЕС;
46. ръководи и координира прилагането на
клъстерната политика в икономиката;
47. прави оценка на наличния капацитет за
съхранение на въглероден диоксид на територията на Република България, в континенталния
шелф и в изключителната икономическа зона
на Черно море или на отделни части от нея и
прави предложения пред Министерския съвет
за одобряване на разрешения за проучване и
на разрешения за съхранение на въглероден
диоксид в земните недра;
48. издава разрешения за проучване и разрешения за съхранение на въглероден диоксид
в земните недра;
49. организира и контролира дейностите по
отбранително-мобилизационната подготовка,
защитата при кризисни ситуации и на критичните инфраструктури, утвърждава и упражнява
контрол при разработването на плановете
за работа във военно време и за защита при
кризисни ситуации в министерството;
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50. прави предложения за изменение на
действащи и за приемане на нови нормативни
актове в областта на правомощията си;
51. представя в Министерския съвет ежегоден доклад за дейността на министерството;
52. осъществява и дру ги правомощи я,
възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) Министърът работи в условията на
публичност при вземането и изпълнението
на решенията си, освен когато националната сигурност, опазването на държавната и
служебната тайна налагат ограничаване на
този принцип.
(3) Министърът провежда информационна политика, която гарантира откритост и
достъпност на дейността на ръководената от
него администрация.
(4) Министърът контролира дейността на
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към него.
(5) При осъществяване на дейността си
министърът издава правилници, наредби,
инструкции и заповеди.
Раздел III
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое
пряко подчинение политически кабинет, който
го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане
на правителствената политика в сферата на
неговите правомощия, както и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет има съвещателни и информационно-аналитични функции, обобщава оценките за състоянието и
перспективите за развитие на икономиката
и енергетиката, предлага програми за постигане целите на икономическата, енергийната
и туристическата политика и дава насоки
за разработване на прогнози и стратегии за
успешното развитие на тези политики.
(3) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета,
парламентарния секретар и директора на дирекция „Връзки с обществеността и протокол“.
(4) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето
на решения, осигуряващи провеждането на
правителствената политика в сферата на правомощията му и при представянето є пред
обществото;
2. предлага на органа на изпълнителната
власт стратегически приоритети, цели и решения, свързани с неговата компетентност,
и следи за тяхното изпълнение;
3. организира и осъществява връзките на
министъра с другите държавни органи и с
обществеността.
(5) Министърът със заповед определя функциите на членовете на политическия кабинет.

С Т Р.

8

ДЪРЖАВЕН

(6) Работата на политическия кабинет се
организира от началника на кабинета.
(7) Дейността на политическия кабинет
на министъра се подпомага от съветници по
определени въпроси, които не могат да изпълняват функции на управление, от експертни
и от технически сътрудници.
(8) Общата численост на политическия
кабинет е посочена в приложението.
Чл. 7. Заместник-министрите подпомагат
министъра при осъществяването на политическата програма на правителството в
областта на икономиката, енергетиката и
туризма, при разработването на проекти на
нормативни актове и при изпълнението на
правомощията му.
Чл. 8. 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. 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;
3. организира и контролира работата на
съветниците, експертните и техническите
сътрудници към политическия кабинет;
4. осъществява връзките с другите членове
на Министерския съвет, с представители на
държавните органи и с органите на местното
самоуправление, с политически и обществени
организации и с граждани.
Чл. 9. Директорът на дирекция „Връзки с
обществеността и протокол“:
1. организира провеждането на информационната политика на министерството съгласно
Комуникационна стратегия и принципите за
достъп до обществена информация;
2. предлага и координира публичните изя
ви на министъра, на заместник-министрите
и на служителите на министерството, като
ги съгласува с началника на политическия
кабинет;
3. планира дългосрочната медийна политика за изграждане на публичния имидж на
министъра и на министерството;
4. предлага проучвания на общественото
мнение с цел планиране на адекватна медийна
политика по дадена проблематика;
5. координира организирането на семинари,
дискусии и кръгли маси;
6. координира връзките с медиите с цел
осигуряване на пълна и точна информация за
дейността на министъра и на министерството
в публичното пространство;
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7. участва в подготовката на отговорите
на министъра във връзка с парламентарния
контрол;
8. координира дейността на служителите
в дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ и разпределя оперативните задачи;
9. координира публикуването на информация на интернет страницата на министерството;
10. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
Правителствената информационна служба на
Министерския съвет и на другите министерства и ведомства.
Чл. 10. (1) Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с
Народното събрание, с парламентарните
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) координира, участва и контролира подготовката на отговорите във връзка с 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 отстраняване на възникнали
проблеми.
(2) Парламентарният секретар координира
работата си с парламентарния секретар на
Министерския съвет.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 11. (1) Министерството е структурирано
в една главна дирекция, 21 дирекции, инспекторат, звено „Сигурност на информацията“ и
финансови контрольори.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните
звена на министерството е 846 щатни бройки.
(3) Разпределението на общата численост
по ал. 2 е посочено в приложението.
Чл. 12. Министърът утвърждава структурата на административните звена и длъжностното разписание по предложение на главния
секретар.
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Раздел II
Главен секретар
Чл. 13. (1) Главният секретар се назначава
от министъра и осъществява административното ръководство на министерството.
(2) Главният секретар координира и контролира административните звена за точното
спазване на нормативните актове и на законните разпореждания на министъра, като:
1. отговаря за планирането и отчетността
при изпълнение на ежегодните цели на администрацията;
2. организира, ръководи, координира, контролира, отчита се и носи отговорност пред
министъра за дейността и за изпълнението
на задачите на администрацията;
3. организира разпределянето на задачите
за изпълнение меж ду административните
звена на министерството;
4. координира и контролира дейността по
ползването и управлението на държавната
собственост, предоставена на министерството;
5. създава условия за нормална и ефективна
работа на звената в министерството;
6. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените задачи;
7. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
8. утвърждава длъжностните характеристики на служителите;
9. организира работата с предложенията и
сигналите в съответствие с разпоредбите на
глава осма от Административнопроцесуалния
кодекс.
(3) Министърът може с писмена заповед
да възложи и други функции и задачи на
главния секретар.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 14. (1) Инспек торат ът е на п ряко
подчинение на министъра и подпомага изпълнението на контролните му функции при
провеждането на държавната политика, като
осъществява административен контрол върху
дейността на организационните структури,
административните звена и служителите в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от министъра годишен план, както
и извънпланови проверки по ред, определен в
утвърдените от министъра вътрешни правила
за дейността на звеното.
(3) При изпълнение на функциите си инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, честност, безпристрастност, политическа неутралност, отговорност
и отчетност.
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(4) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане
на мерки за тяхното разрешаване.
(5) Инспекторатът изпълнява контролните
си функции, като:
1. подпомага министъра по отношение
на изпълнението на мерките, произтичащи
от годишните програми за изпълнение на
Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната
престъпност;
2. осъществява контрол съгласно Закона
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и предлага на министъра
конкретни действия;
3. осъществява дейности, свързани с мониторинг, превенция и разкриване на корупционни прояви, включително случаи на
измами и нередности в министерството и във
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра;
4. разглежда и извършва проверки по пос
тъпили сигнали за корупционни прояви и
други нарушения, незаконни или неправилни
действия или бездействия на служители в
министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и изготвя
доклад за резултатите; анализира причините
и условията за констатираните нарушения и
предлага мерки за отстраняването им; подготвя и изпраща отговорите до подателите
на сигналите;
5. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи данни
за извършено престъпление;
6. проверява спазването на вътрешните
правила за организация на работата на администрацията;
7. може да предлага образуването на дисциплинарно производство при констатирани
нарушения на служебните задължения, както
и на Кодекса за поведение на служителите
в държавната администрация и вътрешните
актове в министерството;
8. контролира спазването на препоръките
на външни одитни и контролни органи по
техни доклади, които са насочени към него;
9. при извършвани проверки анализира
ефективност та на проверяваните обекти,
като предлага и оценка на ефективността на
дейността на проверявания обект;
10. прави оценка на корупционния риск;
11. осъществява и други дейности във
връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени
от министъра.
(6) Ръководителят на инспектората докладва
директно на министъра.
(7) При осъществяване на своите функции
служителите от инспектората на министерството имат право да изискват документи,
данни, сведения, справки и други носители
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на информация от проверяваните лица, които
са необходими за извършване на проверките.
Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити
към министъра са длъжни да оказват пълно
съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
(8) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на министъра за дейността
на инспектората през съответната година.
Раздел IV
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 15. (1) Дирекция „Вътрешен одит“ е на
пряко подчинение на министъра и осъществява вътрешен одит по Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ извършва
дейността по вътрешен одит на структурите,
програмите, дейностите и процесите в министерството, включително на разпоредителите
със средства от ЕС, и във второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити към министъра, както и в търговските дружества
по чл. 61 от Търговския закон, в държавните
предприятия по чл. 62, ал. 3 от Търговския
закон, когато в посочените организации не е
изградено самостоятелно звено за вътрешен
одит, като:
1. планира, извършва и док ладва дейността по вътрешен одит в съответствие със
стандартите за вътрешен одит в публичния
сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута на дирекция „Вътрешен одит“
и утвърдената от министъра на финансите
методология за вътрешен одит в публичния
сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от министъра;
3. изготвя одитен план за всеки отделен
ангажимент, който съдържа обхват, цели,
времетраене и разпределение на ресурсите
за изпълнение на ангажимента;
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 дейностите със законите, подзаконовите
и вътрешните актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата
и оперативната информаци я; създадената
организация по опазване на активите и информацията; ефективността, ефикасността и
икономичността на дейностите, изпълнението
на задачите, договорите, поетите ангажименти
и постигането на целите;
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7. консултира министъра по негово искане,
като предоставя съвети, мнения, обучения и
други с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема
управленска отговорност за това;
8. представя и обсъжда с министъра и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
9. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и
контрол и извършва проверки за проследяване
изпълнението на препоръките съгласно план
за действие, утвърден от министъра или от
упълномощено от него длъжностно лице;
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. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните
одитори и осъществява контакти с другите
звена за вътрешен одит от организациите на
публичния сектор.
(3) Директорът на дирекция „Вътрешен
одит“ докладва директно на министъра.
Раздел V
Звено „Сигурност на информацията“
Чл. 16. (1) Звено „Сигурност на информацията“ е на пряко подчинение на министъра
със статут на отдел. Служителят, който го
ръководи, е служител по сигурността на информацията.
(2) Служителят по сигурността на информацията осъществява дейността по защита на
класифицираната информация, като:
1. ръководи звено „Сигурност на информацията“ и отговаря за защитата и контрола
на достъпа до класифицираната информация,
информационната сигурност на автоматизираните информационни системи (АИС) и
криптографската сигурност;
2. следи за спазването на изискванията на
Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) и други нормативни актове,
регламентиращи защитата на класифицираната информация;
3. разработва план за защита на класифицираната информация чрез организационни,
физически и технически средства;
4. провежда процедура за обикновено проучване по чл. 47 ЗЗКИ и води регистър на
издадените разрешения за достъп до информация с ниво на класификация „поверително“
и по-високо;
5. организира подготовката и изпращането
на необходимите документи за извършване
на разширено и специално проучване на служители в министерството за получаване на
разрешение за достъп до информация с ниво
на класификация „секретно“ и по-високо;
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6. следи за правилното определяне на
нивото на класификация на информацията в
министерството;
7. организира и провежда обучението на
служителите в министерството за работа с
класифицирана информация и прилагането
на програмно-техническите и физическите
средства за защита;
8. организира и извършва периодични
проверки за движението и отчетността на
мат ериа ли т е и док у мен т и т е, с ъд ържа щ и
класифицирана информация, както и води на
отчет случаите на нерегламентиран достъп и
взетите мерки;
9. извършва анализ на риска, разработва
и периодично актуализира мероприятия за
намаляване на рисковете за нерегламентиран
достъп до класифицирана информация и за
повишаване на информационната сигурност
в министерството;
10. ръководи регистратури за класифицирана информация;
11. организира изграждането и акредитацията на автоматизирани информационни
системи или мрежи за създаване, обработка
и съхранение на класифицирана информация, като контролира тяхната сигурност и
експлоатация;
12. подпомага осъществяването на комуникациите на министерството със службите
по търговско-икономическите въпроси към
задграничните представителства на Република България в съответните страни, както и
на криптографската защита на обменяната
информация в съответствие с изискванията
на ЗЗКИ и Закона за Министерството на
вътрешните работи;
13. контролира дейността на органа по
развитие и експлоатация на автоматизирани
информационни системи или мрежи за създаване, обработка и съхранение на класифицирана информация на министерството;
14. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи
защитата на класифицираната информация.
(3) Звено „Сигурност на информацията“
подпомага служителя по сигурността на информацията при изпълнението на възложените
му със ЗЗКИ задължения, като:
1. организира и отговаря за правилното съхраняване, създаване, приемане, предоставяне
и пренасяне на класифицираната информация;
2. участва при провеждането на всички
мероприятия по защитата на класифицираната
информация, предвидени в ЗЗКИ и в актовете
по прилагането му;
3. регистрира и води на отчет движението
на класифицирана информация;
4. осигурява дейността на регистратурите
за класифицирана информация; осигурява съхранението и обмена на информация от НАТО,
ЕС и друга чуждестранна класифицирана
информация в областта на международните
отношения.
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Раздел VІ
Финансови контрольори
Чл. 17. (1) Финансовите контрольори са
пряко подчинени на министъра и осъществяват
предварителен контрол за законосъобразност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор.
(2) Финансовите контрольори извършват
необходимите проверки и изразяват мнение
за законосъобразност по отношение на финансовата дейност на министерството.
(3) Редът и начинът за извършване на
предварителен контрол от финансовите контрольори се определят с вътрешни актове в
съответствие с указанията на министъра на
финансите.
Раздел VIІ
Обща администрация
Чл. 18. Общата администрация е организирана в 7 дирекции:
1. дирекция „Финанси и управление на
собствеността“;
2. дирекция „Правна“;
3. дирекция „Връзки с обществеността и
протокол“;
4. дирекция „Човешки ресурси и организационно развитие“;
5. дирекция „Административно обслужване“;
6. дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване“;
7. дирекция „Управление при кризисни
ситуации“.
Чл. 19. Дирекция „Финанси и управление
на собствеността“:
1. прилага националната бюджетна политика и бюджетно законодателство;
2. оси г у ря ва фи на нсово - сче т овод н и т е,
бюджетните и стопанските дейности на администрацията при спазване на Закона за
счетоводството, Закона за държавната собственост, Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор, Закона за
устройството на държавния бюджет и нормативните актове, регламентиращи бюджетната
политика на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити и
целеви средства и разпоредител със средства
по международни програми;
3. участва в процеса на управление на
бюджетните средства на министерството в
съответствие с принципите за законосъобразност, икономичност, ефективност, ефикасност
и публичност, като:
а) следи за спазването на финансовата и
бюджетната дисциплина;
б) извършва правилно оформяне на първични и вторични счетоводни документи и
ги отразява своевременно в счетоводните
регистри;
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в) прилага системата за двоен подпис по
отношение на поемането на задължения и
извършването на разходи;
4. обслужва плащанията и транзитните
сметки на министерството като първостепенен
разпоредител с бюджетни кредити в системата
на „Единната сметка“;
5. анализира, разпределя и утвърждава
чрез системата на Единната сметка лимита на
разходите между разпоредителите с бюджетни
кредити в системата на министерството; дава
методологически указания на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити;
6. изготвя годишния баланс на администрацията и консолидирания баланс за министерството;
7. изготвя ежемесечните и тримесечните
отчети за касовото изпълнение на бюджета,
извънбюджетните сметки и фондове и други
отчети, като осигурява своевременното им
представяне пред съответните институции;
8. съставя годишния финансов отчет на
министерството;
9. разработва проекта на годишен бюджет и
тригодишната бюджетна прогноза за системата
на министерството съгласно нормативната
уредба и указанията на Министерството на
финансите и в програмен формат;
10. орга н изи ра, ра зрабо т ва и с ъс та вя
поименните списъци на инвестиционните
програми и документацията за капиталовите
разходи по бюджета на министерството;
11. отговаря за правилното управление,
стопанисване и използване на имуществото
на министерството, организира и извършва
годишни инвентаризации в установените
срокове;
12. осигурява поддръжката на движимото
и недвижимото имущество – държавна собственост, предоставено на министерството за
управление, като организира и осъществява
извършването на текущи и основни ремонти;
13. организира и осъществява цялостното
техническо обслужване и логистика на звената
в министерството с транспорт, организационна
техника, консумативи и инвентар;
14. отговаря за снабдяването, съхраняването, стопанисването и използването на
стоково-материалните ценности;
15. участва при организирането и координира извършването на дейностите, свързани
с обществените поръчки, като:
а) участва в планирането и отчитането на
обществените поръчки;
б) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение на
възстановяване на гаранциите за изпълнение
по сключените договори;
в) води регистър за сключените договори;
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г) следи за спазването на сроковете и
изпраща, включително по електронен път,
до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията за
изпълнените и прекратените договори за
обществени поръчки по чл. 5, ал. 1, т. 10 от
Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, приет с Постановление
№ 150 на Министерския съвет от 2006 г. (обн.,
ДВ, бр. 53 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 84 от
2007 г., бр. 3 и 93 от 2009 г., бр. 86 от 2010 г.,
бр. 27 от 2011 г., бр. 17 от 2012 г.; попр., бр. 20
от 2012 г.);
16. осигу рява функционирането и поддръжката на системите за охранителен и
пропускателен режим, както и поддръжката
и ремонта на пожароизвестителните и пожарогасителните системи;
17. организира и осигурява добри санитарно-хигиенни условия в административните
сгради на министерството и прилежащите
им терени.
Чл. 20. Дирекция „Правна“:
1. осъществява процесуалното представителство на министъра и на министерството;
2. разработва проекти на нормативни актове
от компетентността на министъра;
3. дава становища по проекти на нормативни актове в областта на икономиката,
енергетиката и туризма, както и във всички
случаи, в които министерството е заинтересувано ведомство;
4. изготвя проекти на постановления, разпореждания, решения и протоколни решения
на Министерския съвет, свързани с дейността
на министерството;
5. подготвя становища по конституционни дела, по които заинтересувана страна е
министърът;
6. изготвя становища по проекти на международни договори;
7. изготвя проекти, съгласува по законосъобразност или дава становища по законосъобразността на административните актове,
издавани от министъра или от упълномощено
от него длъжностно лице;
8. изготвя проекти на граждански договори,
съгласува по законосъобразност граждански
и трудови договори, сключвани в министерството;
9. изразява становища за даване на задължителни предписания и за налагане на
прин удителни админист ративни мерк и и
следи за законосъобразното провеждане на
производството по налагане на принудителни
административни мерки;
10. съгласува и дава становища по проекти
на актове, с които министърът упражнява
правата на собственост на държавата в търговските дружества еднолично или в които
държавата е съдружник или акционер;
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11. дава становища по законосъобразността
на пълномощните за участие на представителите на държавата в общите събрания на
търговските дружества, в които министърът
упражнява правата на държавата като съдружник или акционер, съобразно отрасловата си
компетентност;
12. дава становища по законосъобразността на процедури по реда на Закона за
обществените поръчки, Закона за държавната
собственост, Закона за държавния служител,
Кодекса на труда, Закона за достъп до обществена информация и други, провеждани
в министерството;
13. участва в провеждането на обществени
поръчки, като:
а) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение
на изпращане на информация до Регистъра
към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на
гаранциите за участие в процедурите;
б) изпраща, включително по електронен
път, до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията по
чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки с изключение на
информацията за изпълнените и прекратените
договори за обществени поръчки;
14. дава становища и предложения във
връзка с решаването на правни проблеми,
свързани със: лицензионната и регистрационната дейност от отрасловата компетентност на
министерството; предоставянето на концесии
и разрешения за търсене и/или проучване
на подземни богатства; договорите за финансиране на иновационни и инвестиционни
проекти и съгласуването на тези договори,
включително свързаните с тях договори за
ипотека и особен залог;
15. участва в изготвянето на договорите
по Закона за насърчаване на инвестициите
и правилника за прилагането му;
16. подпомага дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“
при изпълнение на инициативи в областта на
по-доброто регулиране и при подготовката на
конкретни предложения за отпадането и/или
облекчаването на съществуващи административни режими.
Чл. 21. Дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“:
1. организира разработването на Комуникационна стратегия на министерството, която
включва план за представяне на политиките
по ресори – икономика, енергетика, туризъм,
изграждане и поддържане на институционална
идентичност на ведомството и на имиджа на
министъра, заместник-министрите, представи-
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телите на политическия кабинет и експертния екип на министерството, определен за
публично медийно представяне;
2. осигурява провеждането на информационната политика на министерството, като:
а) организира достъпа до информацията
в съответствие с конституционните права на
гражданите при спазване на Закона за достъп
до обществена информация;
б) информира обществеността за политиката на министерството и за осъществяваните
от него програми и дейности;
в) осъществява методическо ръководство
и координация на връзките на административните структури към министерството с
обществеността, като организира публичните
изяви на служителите на министерството,
включително медийни;
г) предлага извършване на проучвания и
анализ на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна стратегия в
помощ на настоящи или предстоящи решения
и политики на министерството;
д) всекидневно поддържа и осъвременява
страницата на министерството в интернет, като
публикува текуща информация на български
и на английски език;
е) отговаря за медийния мониторинг по
теми, свързани с дейността на министерството;
3. подготвя съвместно с парламентарния
секретар отговорите на министъра на въпроси и питания в рамките на парламентарния
контрол в Народното събрание;
4. работи в координация с дирекция „Държавен протокол“ на Министерството на външните работи за държавни посещения, както
и със звената за връзки с обществеността и
протокол в администрацията на Президента,
с дирекция „Правителствена информационна
служба“ на Министерския съвет и на другите
министерства и ведомства;
5. осъществява контакти с посолствата
на чужди държави в Република България
и с представителствата на водещи фирми и
финансови институции за уреждане на протоколни и делови срещи с ръководството на
министерството;
6. съдейства на началника на кабинета при
изготвяне програмата на министъра, на неговите заместници и на главния секретар при
официални и работни посещения в чужбина
и в страната, както и на официални гости
на министъра, на неговите заместници и на
главния секретар;
7. осигурява в координация с дирекция
„Правителствен протокол“ на Министерския
съвет протоколно задграничните командировки на министъра, включително визи, резервации, настаняване, транспортни схеми и др.;
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8. осъществява протоколната кореспонденция на министъра и осигурява наемане
при необходимост на преводачи от и на български език;
9. подготвя необходимите документи за
задграничните командировки на служителите на министерството, на управителите и
изпълнителните директори на едноличните
търговски дружества с държавно участие, в
които правата на държавата като собственик
на капитала се упражняват от министъра;
10. координира и контролира организирането, провеждането и протоколното обслужване
на официални и работни срещи, конференции,
семинари, дискусии;
11. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството с оглед функционалната си компетентност.
Чл. 22. Дирекция „Човешки ресу рси и
организационно развитие“:
1. прилага подходящи политики и стратегии
по управлението и развитието на човешките ресурси в държавната администрация в
съответствие със стратегическите цели на
министерството и за оптимизиране на организационната структура;
2. разработва и прилага система за наемане и подбор; система за въвеждане на
новопостъпили служители; система за оценка
на трудовото изпълнение, заплащане и развитие на кариерата; програми за обучение и
професионална квалификация и проектиране
на работните места;
3. участва в планирането на потребности
от нови служители за администрацията и методически подпомага дейността на звената по
управление на човешките ресурси в системата
на министерството;
4. организира дейността по набирането и
подбора на персонала; организира и оказва
методическа помощ при провеждането на
конкурси за постъпване на държавна служба
в министерството;
5. организира процеса по назначаването
на служители в министерството;
6. осъществява правнонормативното обслужване в областта на служебните и трудови т е п равоо т ношени я; изг о т вя вси чк и
актове, свързани с възникването, изменянето
и прекратяването на служебните и трудовите
правоотношения и с дългосрочно командироване на служителите, в съответствие с
действащото законодателство; съставя, води
и съхранява служебните и трудовите досиета;
7. координира и подпомага дейността по
разработване, актуализиране и утвърждаване
на длъжностните характеристики и прилагането на процедурите за оценяване изпълнението
на служителите в администрацията;
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8. разработва проекти на длъжностните
разписания;
9. съхранява дисциплинарните дела, образувани и разглеждани от Дисциплинарния съвет;
10. извършва съгласувателните процедури
при определяне, назначаване и освобождаване
на ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра,
пряко назначавани или предлагани от него;
11. изготвя проекта на годишен план за
обучение на служителите в администрацията
и анализира дейностите по обучението;
12. консултира ръководители и служители
по прилагането на процедурите и по проблемите, свързани с управлението на човешките
ресурси;
13. извършва проучвания сред служителите
за повишаване на организационната култура
и подобряване условията на труд;
14. подготвя становища по проекти на актове във връзка с управлението на човешките
ресурси в държавната администрация;
15. осъществява дейности в рамките на
своята компетентност по привеждане в изпълнение на влезлите в сила съдебни решения за
възстановяване на работа на служителите, на
които прекратяването на трудовото или служебното правоотношение с министерството
е било признато за незаконно;
16. води регистър на декларациите по чл. 12
от Закона за предотвратяване и установяване
на конфликт на интереси (ЗПУКИ) по отношение на служителите в администрацията и
ръководителите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра
и техните заместници, пряко назначавани
от него;
17. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството в частта
по численост на персонала и разходваните
средства за възнаграждения, включително за
второстепенните разпоредители с бюджетни
кредити към министъра; участва и в изпълнението на програмите от програмния бюджет
на министерството с оглед на функционалната
си компетентност;
18. поддържа и актуализира съществуващите бази данни, свързани с управление на
човешките ресурси.
Чл. 23. Дирекция „Административно обслужване“:
1. осигу рява дейност та по приемането
на предложения и сигнали от граждани и
представители на организации, включително изслушването на техните предложения и
сигнали в определени и предварително оповестени дни и часове, съгласно глава осма от
Административнопроцесуалния кодекс;
2. осигурява дейностите по административното обслужване на физическите и юридическите лица на „едно гише“;
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3. координира подготовката на материалите на министерството и на второстепенните
разпоредители с бюджетни кредити за заседанията на Министерския съвет;
4. организира и оформя предложенията
на министерството за включване в законодателната програма на Министерския съвет и
изготвя периодични отчети за изпълнението є;
5. организира и осъществява деловодната
дейност и цялостното обслужване на документооборота посредством автоматизирана
информационна система, включваща система
за архивиране и съхраняване на документацията на министерството, и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в архива;
6. организира експертиза за ценността на
документите, съхранявани в архива, тяхната
обработка и предаване в Централния държавен архив;
7. извършва вписвания в Административния регистър;
8. извършва дейността по заверката на
документи, издадени от Министерството на
икономиката и енергетиката, включително от
министерствата и ведомствата, на които Министерството на икономиката и енергетиката
е правоприемник;
9. организира дейността по съгласуването
и внасянето за заседание на Министерския
съвет на проекти на актове, както и поддържа
архив на приетите от Министерския съвет
актове, като организира информирането на
дирекциите относно актовете, отнасящи се до
дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
10. координира и контролира подготовката
на становища на министъра по материали за
заседания на Министерския съвет и отговаря
за архивирането им;
11. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 24. Дирекция „Информационно и комуникационно осигуряване“:
1. п роу ч ва водещ и и нформа ц ион н и и
комуникационни технологии и изучава информационните потребности, обслужващи
дейността на министерството, като формира
политики за внедряване на информационни
и комуникационни технологии;
2. организира, администрира и осигурява
техническата поддръжка на информационната и комуникационната инфраструктура на
министерството;
3. организира и осигурява поддръжката
на хардуера и системния софтуер на компютърната техника на министерството и на
търговските представителства в чужбина;
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4. осигурява системна поддръжка и интег раци я на комплексни информационни
системи в министерството, вк лючително
информационните фондове, съдържащи вътрешноведомствена информация;
5. организира управлението на удостоверенията за електронни подписи в министерството;
6. поддържа служебни регистри на потребителите, на компютърната и периферната
техника, на комуникационното оборудване на
министерството и на използваните софтуерни
продукти и системи;
7. администрира и осигурява техническата
поддръжка на компютърната техника на министерството, съдържаща класифицираната
информация в електронен вид, съвместно с
органите по сигурността;
8. участва в поддържането и администрирането на охранителния и пропускателния
режим в сградите на министерството;
9. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за мрежова и информационна сигурност в министерството
и отговаря за защитата на интелектуалната
собственост и материалните активи на министерството в областта на информационните
и комуникационните технологии; поддържа
опис на всички информационни активи на
министерството и на присъщия им риск по
отношение на информационната сигурност;
10. следи за новости при заплахи на сигурността, свързани с наличния в администрацията софтуер и хардуер и организира
своевременното инсталиране на коригиращ
софтуер;
11. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на политиките, целите, процедурите, метриката за оценка на информационната
сигурност и инструкциите, произтичащи от
нормативната уредба, както и всички други
необходими указания и процедури;
12. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност, реакциите при инциденти и предлага действия за подобряване на мрежовата
и информационната сигурност в администрацията;
13. периодично (не по-малко от два пъти
годишно) изготвя доклади за състоянието на
информационната сигурност в административното звено и ги представя на министъра;
14. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството в частта му
относно информационното и комуникационното обезпечаване на дейността.
Чл. 25. Дирекция „Управление при кризисни ситуации“:
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1. участва в дейностите, свързани с формирането на държавната политика в областта
на защитата при бедствия, както и във връзка
с разработване, актуализиране, съгласуване
и прилагане на националните документи и
нормативна уредба по защитата при бедствия;
2. организира защитата при бедствия в
съответствие с нормативно делегираните
правомощия на министъра;
3. разработва и поддържа Плана за защита
при бедствия на министерството, осъществява
координацията и изпълнението му и подпомага
дружествата от системата на икономиката и
енергетиката при разработване и поддържане
на аварийните им планове и/или на плановете
за защита на пребиваващите;
4. организи ра установяването на к ритичните инфраструктури и обектите им в
секторите от компетентността на министъра
и осъществява дейностите по контрола на
тяхната защита;
5. установява и означава европейските критични инфраструктури в сектор Енергетика
и подсекторите му и осъществява дейностите
по контрола на тяхната защита;
6. събира, анализира и обобщава информаци ята за опасностите, уязвимостите и
рисковете на критичните инфраструктури и
обектите им в сектор Енергетика, извършва
оценката и контрола на опасностите в подсекторите от сектор Енергетика с означена
европейска критична инфраструктура и подготвя докладите до Европейската комисия
относно видовете уязвими места, опасностите
и рисковете за сектора;
7. предлага за определяне стратегическите
обекти и дейности от значение за националната сигурност и от национално значение в
секторите от компетентността на министъра;
8. осъществява дейностите по защита на
националната сигурност от компетентността
на министъра, като изисква необходимата
информация и изготвя доклади, становища,
анализи и предложения;
9. разработва план за привеждане от мирно
във военно положение на министерството и
организира изпълнението на мероприятията
по подготовката за работа във военно време
в съответствие с Директивата за привеждане
на страната в готовност за работа във военно
време;
10. организира, разработва и поддържа
Военновременния план на министерството
към Държавни я военновременен план за
гарантиране производството, ремонта и доставката на основна военна продукция и на
стоки и услуги от стратегическо значение за
населението и отбраната на страната, като
подпомага ръководството на министерството
при въвеждането му;
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11. организира непрекъснато денонощно
деж у рст во за оповестяване, наблюдение,
анализ, оценка на обстановката и обмен на
информация при привеждане от мирно във
военно положение, бедствия, аварии, кризи
и извънредни ситуации в системата на министерството;
12. осъществява дейности, произтичащи
от компетентността на министъра, свързана
с контрола по състоянието на водните обекти
и водностопанските системи и съоръжения,
като набира, обобщава и анализира необходимата информация;
13. поддържа бази данни за обектите от
критичната инфраструктура и на останалите
потенциално опасни обекти от системата на
министерството;
14. поддържа регистри и база данни за
юридически лица и еднолични търговци – потенциа лни производители/доставчици на
основна гражданска продукция и услуги от
национално и отраслово значение за военно
време, и предлага създаването на военновременни запаси в търговските дружества от
системата на икономиката и енергетиката;
15. проектира, изгражда, поддържа и експлоатира комуникационно-информационна
система (КИС) за връзка между пунктовете
за управление и обектите от системата на
икономиката и енергетиката, при извънредни
ситуации, военно положение и/или положение на война и участва в поддържането и
експлоатацията на пунктовете за управление
на министерството;
16. контролира дейностите по създаване,
съхраняване, обновяване и възстановяване на
запаси от нефтопродукти съгласно Закона за
запасите от нефт и нефтопродукти (ЗЗНН),
които сe поддържат от енергийните предприятия по реда на чл. 85, ал. 1 и чл. 128 от
Закона за енергетиката;
17. участва в планирането на бюджетните
средства по функция „Отбрана и сигурност“
към бюджета на министерството;
18. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Раздел VIIІ
Специализирана администрация
Чл. 26. Специализираната администрация
е организирана в 14 дирекции:
1. дирекция „Инвестиции, иновации и
предприемачество“;
2. дирекция „Бизнес среда и политика за
малките и средните предприятия“;
3. дирекция „Индустриални отношения и
управление на държавното участие“;
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4. дирекция „Международно контролирана
търговия и сигурност“;
5. дирекция „Техническа хармонизация и
политика за потребителите“;
6. Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“;
7. дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“;
8. дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“;
9. дирекция „Европейско и регионално
енергийно сътрудничество“;
10. дирекция „Природни ресурси и концесии“;
11. дирекция „Външноикономическа политика“;
12. дирекция „Регистриране, лицензиране
и контрол“;
13. дирекция „Туристическа политика“;
14. дирекция „Маркетинг, реклама и информация в туризма“.
Чл. 27. Дирекция „Инвестиции, иновации
и предприемачество“:
1. участва в разработването и провеждането на политиката за насърчаване на
инвестициите;
2. координира и осъществява контрол при
издаване на сертификат и прилага финансовите
мерки за насърчаване на инвестициите по реда
на Закона за насърчаване на инвестициите;
3. участва в разработването на проекти на
нормативни актове за насърчаване на инвестиционната дейност в страната;
4. участва в координацията и мониторинга
на провежданата политика за насърчаване на
инвестициите при взаимодействие с другите
централни и териториални органи на изпълнителната власт и с Българската агенция за
инвестиции;
5. участва в диалога с представителите на
инвеститорската общност по въпросите на
инвестиционната политика;
6. съдейства за реализирането на инвестиционни проекти, включително като осъществява
координация и поддържа връзки с потенциални чуждестранни инвеститори съвместно с
Българската агенция за инвестиции;
7. участва в осъществяването на политиката
за изграждане и развитие на индустриалните
зони в България;
8. участва в изготвянето на удостоверения
и предложения за получаване на разрешения
за пребиваване на чужденци на икономически
основания по реда на Закона за чужденците в
Република България, съответно за кандидатстване за българско гражданство, включително
за особени заслуги в икономическата сфера по
реда на Закона за българското гражданство;
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9. участва в подготовката и провеждането
на преговори за сключване на споразумения
за взаимна защита и насърчаване на инвестициите;
10. разработва и участва в осъществяването
на националната иновационна политика;
11. координира и участва в разработването
и изпълнението на Иновационната стратегия
за интелигентна специализация;
12. осигурява дейността на Националния
иновационен фонд;
13. осигурява дейността на Националния
съвет за иновации, като подготвя необходимите документи;
14. отговаря за прилагането и изпълнението
на ангажиментите на Република България,
произтичащи от членството в Европейския
съюз, в областта на иновационната политика
в контекста на Стратегия Европа 2020;
15. координира и подпомага участието на
България в европейската инициатива ЕВРИКА
и съвместната програма ЕВРОСТАРС;
16. предлага схеми за финансово подпомагане на иновационната активност на предприятията, за насърчаване на предприемаческия
дух, за стимулиране създаването на нови
фирми и участва в реализацията им;
17. участва в прилагането на клъстерната
политика в икономиката;
18. участва в разработването, координирането и осъществяването на политиката в областта на космоса, произтичаща от членството
на Република България в Европейския съюз,
включително като организира и ръководи
дейността на Работна група „Космическа политика“ към Съвета по европейските въпроси;
19. участва в процеса по присъединяване
на България към Европейската космическа
агенция;
20. участва в подготовката на междудържавните и междуведомствените споразумения,
програми, протоколи и неправителствени
споразумения в областта на иновационната
и космическата политика;
21. координира дейността на министерството с дру гите заинтересу вани органи
във връзка с възможностите за подкрепа
на инвестиционни проекти и сключване на
компенсаторни (офсетни) споразумения и
споразумения за индустриално коопериране
в областта на сигурността и отбраната;
22. подготвя предложения на министъра
до възложителите на специални обществени
поръчки с офсетно споразумение за основните
параметри на компенсаторните споразумения
и споразуменията за индустриално коопериране и участва в комисиите (работните групи), назначени за разглеждане, оценяване на
предложенията и провеждане на преговорите
за сключване на съответните договори;
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23. подпомага министъра при осъществяване на контрола по отношение на офсета и
индустриалното коопериране и съдейства на
заинтересованите органи при осъществяване
на надзор върху изпълнението на съответните
договори;
24. координира дейността на Консултативния съвет към Пакта за индустриална
стабилност;
25. разработва и предлага за утвърждаване планове и програми в съответствие с
националните приоритети по въпроси от
компетентността на дирекцията;
26. участва в разработването на оперативните програми, финансирани от фондовете на
ЕС, по въпросите, свързани с политиката за
насърчаване на инвестициите и иновациите;
27. инициира, администрира и участва в
проекти по програми, финансирани със средствата на Структурните фондове по програми
на ЕК и други донори, в изпълнение на целите
и приоритетите на правителствената политика
в областта на инвестициите, иновациите и
предприемачеството;
28. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации по въпросите на
инвестиционната политика и политиката за
иновации;
29. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството.
Чл. 28. Дирекция „Бизнес среда и политика
за малките и средните предприятия“:
1. организира, координира и участва в
провеждането на политиката за по-добро регулиране в сферата на стопанската дейност
и повишаване конкурентоспособността на
българската икономика;
2. разработва, координира и осъществява
дейностите и мерките на Националната програма за реформи, Националната програма за
намаляване на административната тежест от
компетентността на министерството, участва в
мониторинга на изпълнението на програмите;
отчита текущото изпълнение на програмите
пред отговорните институции;
3. подготвя конкретни предложения за
подобряване на бизнес средата и отпадане
и/или облекчаване на съществуващите регулаторни режими;
4. участва в разработването, организира, координира и участва в провеждането
на политиката по отношение на малките и
средните предприятия, гарантираща устойчив
икономически растеж;
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5. предлага и реализира проекти и мерки, насочени към прилагането в Република
България на десетте принципа на Законодателния акт за малкия бизнес, приет от
Европейския съюз;
6. у частва в разработването, контрола
и наблюдението на мерките и операциите
по оперативните програми за усвояване на
средствата по европейските структурни и
инвестиционни фондове;
7. разработва Националната стратегия за
насърчаване на малките и средните предприятия, както и програми за прилагането є;
8. участва в разработването и актуализирането на Националния план за развитие и
на Националната програма за реформи;
9. участва в изготвянето на позицията на
министъра по въпроси от компетенциите на
дирекцията;
10. координира и подготвя участието на
министъра в диалога между правителството
и представителите на бизнеса, сдружения и
органи на местното самоуправление и технически обслужва дейността на Консултативния
съвет за насърчаване на малките и средните
предприятия;
11. изпълнява задачи, свързани с участието на Република България в работни групи,
комитети и форуми на ЕС и в международни
икономически организации по въпросите на
малките и средните предприятия и политиката
за по-добро регулиране;
12. организира и ръководи дейността на
Работна група 15 „Индустриална политика
и малки и средни предприятия“ към Съвета
по европейските въпроси;
13. участва в разработването на нормативни актове и международни договори, от
които възникват права и/или задължения за
малките и средните предприятия;
14. изготвя анализи по сектори и отрасли
на промишлеността, подпомагащи вземането
на решения за провеждането на мерки по
политиката за по-доброто регулиране и политиката за малките и средните предприятия;
15. осъществява информационен обмен
с държавни и международни институции и
агенции, разработва и поддържа специализирана база данни във връзка с изготвянето
на анализи и прогнози за икономическото
развитие на страната;
16. предоставя специализирана икономическа информация, статистически данни и
аналитични материали на дирекциите в министерството и подпомага дейността им чрез
предоставяне на необходимите материали;
17. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както и
в изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството.
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Чл. 29. Дирекция „Индустриални отношения и управление на държавното участие“:
1. изготвя проекти на актове, с които министърът упражнява правата на собственост на
държавата в търговски дружества с държавно
участие в капитала – протоколни решения,
пълномощни за участие в общи събрания на
акционерите или съдружниците, договори за
възлагане на управлението и на контрола;
2. анализира финансово-икономическото
състояние на търговски дружества с повече
от 50 на сто държавно участие в капитала и
подготвя цялата документация, свързана с
одобряването на годишните им финансови
отчети;
3. дава становища по предложенията на
едноличните търговски дружества за разпоредителни сделки с дълготрайни активи;
за отдаване под наем на недвижими имоти;
за придобиване или разпореждане с дялове
и акции; за сключване на договори за кредит, за съвместна дейност и за поемане на
менителнични задължения; предоставяне на
разрешения за учредяване на залог и/или ипотека върху дълготрайни материални активи,
както и становища и предложения относно
одобряване избора на застраховател преди
сключването на договор за задължително
застраховане на имущество;
4. подготвя методически и организира
разработването и актуализирането на бизнес програмите на едноличните търговски
дружества, анализира тяхното изпълнение и
контролира изпълнението на заложените в
тях икономически показатели;
5. упражнява мониторинг върху корпоративното управление на търговските дружества
с повече от 50 на сто държавно участие в капитала, организира осъществяването и оказва
съдействие при контактите с органите на
Агенцията за държавна финансова инспекция,
Националната агенция за приходите, Комисията за финансов надзор, Главната инспекция
по труда и с други държавни органи;
6. води регистъра по чл. 35 от Правилника
за реда за упражняване правата на държавата
в търговските дружества с държавно участие
в капитала (ПРУПДТДДУК), приет с Постановление № 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.); води и поддържа регистъра
на декларациите по чл. 12 от Закона за установяване и предотвратяване конфликт на
интереси (ЗПУКИ) по отношение на органите
на управление и контрол и на ликвидаторите
на търговските дружества;
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7. наблюдава и предприема действия по
запазване на държавните интереси в търговските дружества с миноритарно държавно
участие в капитала им;
8. участва в разработването или дава становища по проекти за усъвършенстване на нормативната база, регламентираща търговските
и индустриалните отношения, управлението
на държавното участие, приватизацията и
други, с оглед отрасловата компетентност на
министъра;
9. изготвя цялостната документация по
преструктуриране на държавното участие в
капитала на търговски дружества с държавно
участие чрез преобразувания, увеличаване/
намаляване на капитала и др.;
10. подпомага дирек ци я „Инвестиции,
иновации и предприемачество“ и Българската
агенция за инвестиции при насърчаване на
инвестиционни проекти по реда на Закона за
насърчаване на инвестициите;
11. организира и подготвя дейността на
министъра по прекратяване чрез ликвидация
на дружества, в които министърът упражнява правата на собственост на държавата
в капитала, при вземането на решения за
прекратяване на процедура по ликвидация
и продължаване дейността на търговските
дружества или тяхното преобразуване;
12. осъществява мониторинг на процедурите
по ликвидация на търговските дружества с над
50 на сто държавно участие, в които министърът упражнява правата на собственост на
държавата в капитала, от прекратяването им
до заличаването им от търговския регистър;
13. осъществява систематично събиране,
обработване, класифициране и анализ на информацията за законосъобразното развитие и
приключване на производствата по несъстоятелност и оказва методическа правна помощ
на изпълнителните органи на дружествата
относно предприемане на конкретни действия
пред съда по несъстоятелността и събранието
на кредиторите за защита на интересите на
длъжника;
14. администрира специален бюлетин на
продажбите на имущество от масата на несъстоятелността в официалната страница на
министерството в интернет с информация за
предстоящи продажби на активите на дружества, обявени в несъстоятелност, съгласно
чл. 717а, ал. 2 от Търговския закон;
15. осъществява участието на министерството в областта на формирането и провеждането на държавната политика относно
доходите, трудовата заетост, образованието
и професионалната квалификация в реалния
сектор в съответствие с политиките на Министерството на труда и социалната политика
и Министерството на образованието и науката
в отделните области;
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16. осъществява текущ мониторинг върху
формирането и разходването на средствата
за работна заплата и контрол върху определянето на възнагражденията на органите за
управление и контрол в търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие
в капитала, в които министърът упражнява
правата на собственост на държавата;
17. организира и координира дейността на
министерството в областта на правителствената политика за осигуряване на здравословни
и безопасни условия на труд;
18. организира и координира дейността по
тристранното партньорство с работодателските и синдикалните организации;
19. осъществява дейността по обезщетяване
на правоимащите лица по реда на Закона за
обезщетяване на собственици на одържавени
имоти и на § 18 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за приватизация
и следприватизационен контрол във връзка с
чл. 18 от отменения Закон за преобразуване и
приватизация на държавни и общински предприятия вследствие на постановени съдебни
решения и предлага проекти на решения;
20. води регистъра по чл. 6, ал. 9 от Закона
за обезщетяване на собственици на одържавени
имоти и регистри на преписките по заявления
за обезщетяване; поддържа информационния
масив на министерството за определените
като обезщетение и прехвърлени акции/дялове; архивира административните преписки
по постъпилите заявления за обезщетение;
предоставя информация и други услуги на
физически и юридически лица относно обезщетяването по реда на § 18 от преходните
и заключителните разпоредби на Закона за
приватизация и следприватизационен контрол
и на Закона за обезщетяване на собственици
на одържавени имоти;
21. съхранява договорите и документите
по сключени с министъра в качеството му
на приватизиращ орган сделки за търговски
дружества от сектор промишленост, търговия,
туризъм и енергетика; извършва анализи и
оценки и предоставя информация и преписи от
документи по сделки в отговор на заявления
и сигнали от заинтересовани лица;
22. организира и координира дейността
на междуведомствените експертни съвети
и консултативния съвет за приемане и контрол по изпълнението на задания, проекти
и програми за техническа ликвидация и/
или консервация на неефективни обекти и
производствени мощности във въгледобива,
уранодобива и рудодобива, рекултивация на
засегнатите земи, мониторинг и др.;
23. извършва контрол по целевото израз
ходване на средствата от държавния бюджет,
свързани с техническата ликвидация, рекултивация, мониторинг и ликвидиране на
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последствията от миннодобивната дейност
на обекти и производствени мощности във
въгледобива, уранодобива и рудодобива.
Чл. 30. Дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“:
1. осигурява и подпомага експертно, информационно и административно дейността
на Междуведомствената комисия за експортен контрол и неразпространение на оръжия
за масово унищожение към министъра на
икономиката и енергетиката (МКЕКНОМУ),
включително дейността є като национален
орган по координация на работата и контрол
по изпълнението от Република България на
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата на
химическо оръжие и за неговото унищожаване;
2. осигурява изпълнението на задълженията
на Република България в компетенциите на
министерството и координира участието на
министерството по международни договорености (договори, конвенции, Васенаарската
договореност, Групата на ядрените доставчици,
Режима за контрол на ракетните технологии,
Австралийската група, Комитета „Цангер“,
Конвенцията за забрана на разработването,
производството, натрупването и употребата
на химическо оръжие, Конвенцията за забрана на разработването, производството и
натрупването на запаси от бактериологични
(биологични) и токсични оръжия и за тяхното
унищожаване), меморандуми за разбирателство, споразумения и други за разоръжаване,
неразпространение на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и контрола на търговията с
продукти, свързани с отбраната и с изделия
и технологии с двойна употреба (ИТДУ);
3. разработва, участва в разработването и
дава становища по проекти на нормативни
актове във връзка с контрола на търговията
с оръжия и с ИТДУ и неразпространението
на ОМУ;
4. участва в специализирани работни групи
към Съвета на ЕС и в Координационна група
към Европейската комисия, създадена съгласно чл. 23 от Регламент 428/2009 на Съвета от
2009 г. за въвеждане режим на Общността за
контрол на износа, трансфера, брокерската
дейност и транзита на изделия и технологии
с двойна употреба; Комитет, създаден по
силата на чл. 4.3 и 13 на Директива 2009/43/
ЕО на ЕП и на Съвета от 6 май 2009 г. за
опростяване на реда и условията за трансфер
на продукти, свързани с отбраната, вътре в
Общността; Комитет по чл. 15 от Регламент
на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да
бъдат използвани с цел прилагане на смъртно
наказание, изтезания или други форми на
жестоко, нечовешко или унизително отна-
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сяне или наказание, и изготвя предложения
за съответните изменения и допълнения на
българското законодателство;
5. подготвя и издава удостоверения, разрешения, сертификати и други документи съгласно
Закона за експортния контрол на продукти,
свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (ЗЕКПСОИТДУ),
правилника за прилагането му и удостоверения съгласно Закона за забрана на химическото оръжие и за контрол на токсичните
химически вещества и техните прекурсори и
разрешения съгласно Закона за изпълнение
на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005
относно търговията с някои стоки, които биха
могли да бъдат използвани с цел прилагане
на смъртно наказание, изтезания или други
форми на жестоко, нечовешко или унизително
отнасяне или наказание;
6. изготвя становища по класифициране на
изделия по Списъка на продуктите, свързани
с отбраната, и Списъците на ИТДУ в отговор
на запитвания на фирми, физически лица и
държавни институции;
7. осъществява обмен на информация и
координация с международните организации
и органи на други държави в областта на
неразпространението на ОМУ и контрола на
търговията с продукти, свързани с отбраната,
и с ИТДУ, в т.ч. изготвя и предоставя нотификации и доклади за трансфери или откази за
трансфери на продукти, свързани с отбраната
и на ИТДУ, по линия на Европейския съюз,
Регистъра на конвенционалните оръжия на
ООН, Васенаарската договореност, ОССЕ,
Конвенциите за забрана на химическото и
биологичното оръжие и други;
8. поддържа бази данни за издадените
ра з р ешен и я, у до с т ов ер ен и я и р ег ис т рации и пост ъпилите дек ларации съгласно
ЗЕКПСОИТДУ;
9. участва в разработването и прилагането
на икономическите аспекти на държавната
политика за участието на Република България
в НАТО, в структури на Европейския съюз
за сигурност и отбрана и в други международни организации и инициативи в областта
на сигурността и отбраната;
10. осъществява възложеното по компетентност на министерството национа лно
представителство в органите на НАТО, чиято
работа е свързана с индустриалните аспекти
на сътрудничество – осигурява българското
у частие в редовни пленарни заседани я и
изпълнение на произтичащите ангажименти, в работни срещи, семинари, обучения и
други форуми и инициативи с индустриална
насоченост;
11. участва в работни групи и инициативи на ЕС за икономическо и индустриално
сътрудничество в областта на сигурността и
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отбраната и в осъществяване на функциите
и задачите на министерството по прилагане
на европейски политики и инициативи за
насърчаване развитието на индустрията за
сигурност и отбрана;
12. участва в разработването, съгласуването и прилагането на национални процедури,
механизми, законодателство и политики за
повишаване на националния капацитет за
сътрудничество в рамките на НАТО и в европейските структури за сигурност и отбрана,
като подготвя анализи, становища, предложения за оптимизиране и др.;
13. организира участието на български
дружества в международни тръжни процедури
на НАТО – поддържа база данни на потенциалните кандидати, обявява предстоящи
процедури, издава декларации за съответствие
за нормиране на кандидатите, подкрепя и
консултира фирмите във връзка с тяхното
участие;
14. осигурява, насърчава и координира
участието на българския бизнес, на браншовите и научноизследователските организации в
проучвания, проекти, програми, конференции,
изложения и др. в дейности и инициативи на
НАТО за индустриално сътрудничество;
15. координира дейността, свързана с двустранното сътрудничество в отбранителната
промишленост – представя министерството
и българския бизнес в работата на органи
за двустранно сътрудничество в областта на
сигурността и отбраната, както и в междуправителствени комисии за икономическо
сътрудничество в частта за индустриално сътрудничество за сигурност и отбрана, участва
в разработването и прилагането на двустранни
споразумения и програми, подпомага фирмите
при участието им в международни изложения;
16. участва в разработването на прогнозите и на проектобюджета на министерството,
както и в изпълнението на програмите от
програмния бюджет на министерството с оглед
функционалната си компетентност.
Чл. 31. Дирекция „Техническа хармонизация и политика за потребителите“:
1. подпомага министъра при изпълнение
на задълженията му във връзка с членството
на Република България в ЕС;
2. координира цялостната работа на министерството по въпросите на ЕС в областта
на икономиката;
3. координира и участва в подготовката на
позицията и участието от българска страна
в редовните и неформалните заседания на
Съвета на ЕС по конкурентоспособност;
4. координира работата на министерството
по Националната програма за реформи;
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5. подпомага министъра при разработването
и координирането на държавната политика
за защита на потребителите и за нейното
интегриране при провеждането на другите
секторни и хоризонтални политики;
6. анализира развитието на политиката за
защита на потребителите на европейско ниво
и изготвя средносрочни стратегии за развитието на тази политика на национално ниво;
7. координира участието на Република
България в Многогодишната програма на
ЕС за подкрепа на дейностите за защита на
потребителите, както и участието в други
международни програми за защита на потребителите;
8. подпомага министъра при:
а) изготвянето на списък на квалифицираните организации в Република България,
които имат правен интерес да предявяват
искове за преустановяване или за забрана на
действия или търговски практики, които са
в нарушение на колективните интереси на
потребителите;
б) признаването на сдружения на потребители за представителни на национално
ниво в съответствие със Закона за защита
на потребителите;
в) създаването на помирителни комисии,
които съдействат за разрешаването на спорове
между потребители и търговци, и определянето на членовете, седалището и района на
действие на тези комисии;
9. организира работата на Националния
съвет за защита на потребителите;
10. провежда диалог с неправителствените
организации за защита на потребителите и
подпомага министъра при оказване финансова
подкрепа на неправителствените организации
за защита на потребителите съгласно действащото законодателство;
11. осъществява взаимодействие с Комисията за защита на потребителите и с други
административни органи, имащи отношение
към защитата на потребителите;
12. подпомага министъра при осъществяване на политиката в областта на обществените
поръчки и осъществява взаимодействие с
Агенцията по обществени поръчки;
13. подпомага министъра при разработването на националните политики в областта
на надзора на пазара, на стандартизацията,
метрологията и акредитацията и осъществява
взаимодействие с националните институции
в тези области, по-конкретно с Българския
инстит у т за стандартизаци я, Държавната
агенция за метрологичен и технически надзор, Българския институт по метрология и
Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“;
14. организира работата на Националния
съвет по метрология;
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15. изпълнява задълженията на Национален
информационен център за обмен на информация за проекти на технически регламенти
с Европейската комисия;
16. изпълнява задълженията на звено за
контакт относно продукти по смисъла на
чл. 9 от Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли
2008 г. относно установяване на процедурите,
свързани с прилагането на някои национални
технически правила за продукти, законно
предлагани на пазара в други държави членки,
и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ,
L 218 от 13.08.2008 г.);
17. изпълнява задълженията на Национален
информационен център по Споразумението
за техническите пречки пред търговията към
Споразумението за Световната търговска
организация;
18. осъществява организационно-техническото обслужване на дейността на Съвета за
координация и обмен на информация между
органите, осъществяващи контрол на пазара
на стоки;
19. координира дейностите във връзка с
правилното прилагане от националните компетентни органи на изискванията и разпоредбите
на Директива 2006/123/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г.
относно услугите на вътрешния пазар (ОВ, L
376 от 27.12.2006 г.), свързани с установяването
и презграничното предоставяне на услуги;
20. осъществява координация, наблюдение
и контрол по отношение развитието и функционирането на Единното звено за контакт,
изградено съгласно Директива 2006/123/ЕО
съвместно с Министерството на транспорта,
информационните технологии и съобщенията;
21. организира и координира изпълнението
на задълженията за нотификации по чл. 39(5)
от Директива 2006/123/ЕО;
22. координира участието на Република
България в информационната система на
вътрешния пазар на ЕС в частта є относно
доставчиците на услуги;
23. участва в дейностите, свързани с прилагането и развитието на Секторната стратегия
за електронно управление на министерството
за разработване на електронни услуги и изпълнява функциите на секретариат на Контролния съвет по електронно управление на
министерството;
24. организира и ръководи дейността на
работни групи 1 „Свободно движение на
стоки“, 3 „Право на установяване и свободно предоставяне на услуги“ и 21 „Защита на
потребителите“ по Постановление № 85 на
Министерския съвет от 2007 г., като:
а) координира и участва в изпълнението на
задълженията във връзка с членството в ЕС;
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б) изготвя становища за съответствието
на проекти на нормативни актове с правото
на ЕС;
в) координира и участва в подготовката на
анализи, информации, становища, позиции и
указания във връзка с участието на българската
страна в работата на институциите на ЕС;
г) участва със свои представители в заседания на съответните работни групи, комитети
и други работни форуми към Съвета на ЕС
и Европейската комисия;
д) осъществява взаимодействие с неправителствени организации и организира участието им в процеса на развитие, въвеждане и
прилагане правото на ЕС;
е) информира икономическите оператори
за техните задължения, произтичащи от законодателството на ЕС;
25. поддържа оперативни контакти на експертно равнище по въпросите на европейската
интеграция, включително чрез своите представители в Постоянното представителство на
Република България към ЕС, с институциите
на ЕС, както и с Представителството на Европейската комисия в България и с институции
на държавите – членки на ЕС;
26. участва в разработването на проекти
на нормативни актове по хармонизацията на
българското законодателство с правото на
ЕС в области, свързани с компетенциите на
министерството;
27. участва в работата на международните
организации и осъществява сътрудничество с
административните органи на други държави
по въпроси от компетентността на дирекцията;
28. организира и координира цялостния
процес на изпълнение на проектите в рамките
на споразуменията за техническо сътрудничество с правителствата на други държави, по
които координатор е министерството;
29. осъществява взаимодействие с Патентното ведомство на Република България;
30. подпомага дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“
при изпълнение на инициативи в областта на
по-доброто регулиране и при подготовката на
конкретни предложения за отпадането и/или
облекчаването на съществуващи административни режими;
31. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 32. (1) Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“:
1. организира и координира дейностите по
изпълнение на ангажиментите на министерството, предвидени в европейското и нацио
налното законодателство за изпълнение на
кохезионната политика на Общността;
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2. изпълнява функциите на управляващ
орган на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 и функциите на Управляващ орган на оперативната програма
за програмния период 2014 – 2020, спазвайки
принципа на разделяне на отговорностите:
а) организира, координира и участва в изготвянето, актуализирането, изпълнението и
оценката на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 съгласно Наръчника
на ОПК 2007 – 2013; вътрешните правила на
ГД ЕФК, както и Системите за управление
и Контрол, както и съгласно приложимите
Регламенти на ЕС и българските нормативни
актове;
б) дефинира и разработва критерии за избор
на процедури за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по Оперативна програма
„Развитие на конк у рентоспособност та на
българската икономика“ 2007 – 2013;
в) действа като секретариат, координира и
подпомага работата на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 и осигурява необходимите документи, които позволяват да се следи
качеството на изпълнение на оперативната
програма в съответствие със специфичните
є цели; осигурява организационно и технически дейността на Комитета за наблюдение
на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013;
г) осъществява цялостния процес по провеждане на процедури за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013;
д) изготвя годишните доклади и окончателния доклад за изпълнението на оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013,
съгласува ги със Съвета за координация при
управлението на средствата от Европейския
съюз към Министерския съвет и ги представя
на Комитета за наблюдение на Оперативна
програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013;
разработва и предава на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013 за разглеждане, одобряване и даване на съгласие за изпращането
им на Европейската комисия;
е) участва и води преговори с ЕК за Оперативните програми за съответните периоди –
2007 – 2013 и 2014 – 2020, което включва както
финансовото разпределение, така и видовете
дейности и мерки, кореспондиращи с европейските ценности и политики;
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ж) участва в изготвянето на Споразумението
за партньорство 2014 – 2020 и в процесите по
реализирането му;
з) удостоверява, че съфинансираните строително-ремонтни дейности, доставки и услуги
са извършени и че декларираните от бенефициентите разходи са действително изпълнени
и са в съответствие с националните правила
и с правилата на Общността; извършва проверки на място на отделни договори за безвъзмездна финансова помощ в съответствие
с описанието на Системите за управление и
контрол на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 20 07 – 2013 и Наръчника по
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013;
и) извършва плащания към бенефициентите и гарантира, че съществува система за
записване и съхраняване в електронна форма
на счетоводните записи за всяка операция по
оперативната програма и че са събрани данни
за изпълнението, необходими за финансовото
управление, мониторинг, проверки, одити и
оценка;
к) установява процедури, за да гарантира,
че всички документи относно разходите и
одитите, необходими за изграждане на адекватна одитна пътека, позволяват нейното
проследяване;
л) осигурява спазването на изискванията
за информираност и публичност;
м) въвежда и актуализира информация в
Информационната система за управление и
наблюдение на средствата от Структурните
фондове и Кохезионния фонд на ЕС в Репуб
лика България (ИСУН) и носи отговорност за
достоверността, актуалността и пълнотата на
въведената информация по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността
на българската икономика“ 2007 – 2013;
н) осъществява функции по администриране на държавна помощ, предоставяна в изпълнение на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007 – 2013;
о) въвежда, преглежда и актуализира дан
ните по реализирането на оперативната програма от компетентността на управляващия
орган на Оперативна програма „Развитие на
конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. в компютризираната
информационна система за обмен на данни
по смисъла на членове 66 и 76 от Регламент
(ЕО) № 1083/2006 – SFC 2007;
п) организи ра и п ровеж да съот вет ните процедури за възлагане на обществени
поръчки, чието финансиране е изцяло със
средства от приоритетна ос 5 „Техническа
помощ“ на Оперативна програма „Развитие
на конкурентоспособността на българската
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икономика“ 2007 – 2013 г., както и по оперативната програма за следващия програмен
период 2014 – 2020 г.;
р) следи и отговаря за спазването на процедурните правила и срокове по отношение
на изпращане на информация до Регистъра
към Агенцията по обществени поръчки, включително по отношение на възстановяване на
гаранциите за участие и изпълнение;
с) изпраща, включително по електронен
път до изпълнителния директор на Агенцията
по обществени поръчки информацията по
чл. 5 от Правилника за прилагане на Закона
за обществените поръчки;
т) изпълнява други присъщи на управляващия орган функции в съответствие с уреждащите тези функции регламенти и други актове
на ЕС, както и на приложимите национални
актове и правила, включително процесуално
представителство;
3. осъществява функциите на Изпълнителна
агенция и Звено за изпълнение на проекти
по Програма ФАР, като:
а) подпомага дейността на ръководителя на
програма и отговаря за правилното финансово
и административно управление на проектите;
б) отговаря за управлението и изпълнението
на програмите и проектите, по които министерството съобразно съответното финансово
споразумение е Изпълнителна агенция по
Програма ФАР;
в) прилага и следи за спазването на правилата на Програма ФАР;
г) осъществява финансови проверки, верификации и контрол върху техническото
изпълнение на проекти, съфинансирани по
Програма ФАР;
д) изготвя необходимите документи за дирекция „Национален фонд“ на Министерството
на финансите и организира плащанията към
изпълнителите/бенефициентите по договори
по Програма ФАР след преценка на целесъобразността и допустимостта на разходите;
е) поддържа система за финансова отчетност по отношение на всички плащания по
договори по Програма ФАР, както и на получените средства от помощта от Европейската
комисия/дирекция „Национален фонд“ на
Министерството на финансите;
ж) изготвя уведомления до министъра на
финансите съгласно Закона за държавните
помощи и правилника за прилагането му по
отношение на помощите, предоставяни по
проекти;
4. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
5. отговаря за изготвянето на Оперативната
програма за програмен период 2014 – 2020 г.
и съпътстващите я документи, както и за

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

нейното актуализиране, изпълнение и оценка
съгласно приложимите регламенти на ЕК и
националното законодателство;
6. координира работата на Тематичната
работна група за изготвянето на новата оперативна програма и изпълнява функциите на
секретариат към нея съгласно съществуващите
нормативни актове.
(2) Осъществяването на функциите по ал. 1,
т. 1 и 2 се подпомага от служители, заемащи
по трудово правоотношение длъжността „сътрудник по управление на европейски проекти
и програми“, назначени за срок до приключване на Оперативна прог рама „Развитие
на конкурентоспособността на българската
икономика“.
(3) Възнагражденията на служителите в
Главна дирекция „Европейски фондове за
конкурентоспособност“ се финансират изцяло
от Приоритетна ос 5 „Техническа помощ на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013.
(4) Функциите по ал. 1, т. 2, буква „н“
включват:
1. подготвяне на уведомления до Европейската комисия чрез министъра на финансите
в случаите, когато помощта подлежи на предварително уведомяване;
2. предварително съгласуване с министъра
на финансите на планираната държавна помощ в случаите, когато тя попада в обхвата
на груповото освобождаване;
3. информиране на Европейската комисия
чрез министъра на финансите за влязла в
сила схема за държавна помощ, попадаща в
обхвата на групово освобождаване;
4. информиране министъра на финансите
за отпусната минимална помощ;
5. поддържане на регистър за предоставените държавни и минима лни помощи,
администрирани от дирекцията, в изпълнение на функциите є на управляващ орган на
Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“
2007 – 2013.
(5) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ се ръководи от
главен директор. В изпълнение на своите
правомощия главният директор се подпомага
от един заместник главен директор.
(6) Главна дирекция „Европейски фондове
за конкурентоспособност“ има до 12 териториални звена в областни градове на страната. С
длъжностното разписание на министерството
министърът определя градовете, в които се
създават териториалните звена, и определя
тяхната численост и длъжностна структура.
Общата численост на служителите в териториалните звена е посочена в приложението
към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3.
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Чл. 33. Дирекция „Енергийни стратегии и
политики за устойчиво енергийно развитие“:
1. организира, координира и участва в
разработването и актуализирането на Енергийната стратегия на България в контекста
на Европейската енергийна политика;
2. анализира и оценява изпълнението на
целите и приоритетите на Енергийната стратегия, подготвя информация за постигнатия
напредък и предложения за необходимите
мерки;
3. организира и координира дейността по
разработване и актуализация на Национална
стратегия по енергийна ефективност и на национални планове за енергийна ефективност
на Република България и участва в разработването на програми и мерки за внедряване на
енергоспестяващи решения в националната
икономика;
4. координира дейностите в областта на
опазването на околната среда, свързани с
енергетиката;
5. организира и участва в разработването
и актуализирането на Националния план за
действие за енергията от възобновяеми източници и разработва националните индикативни
цели за насърчаване потреблението на енергия,
произведена от възобновяеми източници (ВИ)
и биогорива, и изготвя доклади за постигане
на целите;
6. координира изготвянето на програми за
повишаване ефективността на енергийното
потребление и насърчаване използването на
енергия от ВИ на национално, областно и
отраслово равнище;
7. координира дейността по разработване на
програмни документи и разработва секторни
политики за реализиране на националните
цели от Енергийната стратегия;
8. събира, обработва и анализира информацията, необходима за разработването на
констативни общи енергийни баланси и анализи за нуждите на енергийната политика и
осъществява обмен на статистически данни
с български и международни институции;
9. организира, координира и участва в
разработването на прогнозни краткосрочни,
средносрочни и дългосрочни общи енергийни
баланси и анализи за нуждите на енергийната
политика;
10. осигурява изготвянето на бюлетина по
чл. 4, ал. 2, т. 17 от Закона за енергетиката;
11. организира и поддържа база данни за
производството на енергия от ВИ в Република
България;
12. участва в изготвянето и съгласуването
на проекти на нормативни и други актове в
областите енергетика, енергийна ефективност
и енергия от ВИ;
13. осъществява взаимодействие с министерства, държавни и изпълнителни агенции,
фондове и други институции по отношение
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на дейностите по енергийна ефективност,
използване на ВЕИ и опазване на околната
среда в рамките на своята компетентност;
14. координира дейностите по определяне
на енергийните политики за целите на програмния бюджет и участва в разработването
на проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 34. Дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“:
1. подпомага министъра при провеждането
на държавната политика по отношение на
надеждност на снабдяването с енергия;
2. разработва опис на необходимите нови
мощности за производство на електрическа
енергия по Закона за енергетиката и Закона
за безопасно използване на ядрената енергия
(ЗБИЯЕ);
3. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с
техническото състояние, техническата експлоатация и дейността на оператора на електроенергийната система и предлага адекватни
коригиращи мерки за подобряване на техническата и експлоатационната безопасност,
ресурсните характеристики и надеждността
на енергийните обекти;
4. събира, обработва и поддържа база данни
за техническите и производствените показатели за надеждност и контролира изпълнението на производствените, инвестиционните
и ремонтните програми и на програмите за
есенно-зимната подготовка на енергийните
обекти;
5. участва в разработването на нормативи
за резервите от енергийни горива;
6. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на задължителни показатели
за степента на надеждност на снабдяването
с електрическа енергия и минимални норми
за сигурност на снабдяването с природен газ;
7. подпомага министъра при въвеждане на
ограничителен режим и временно прекъсване
на снабдяването с енергия;
8. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на режимните фактори при
определяне на количествата електрическа
енергия от комбинирано производство;
9. подпомага министъра при провеждане
на държавната политика в областта на развитие на ядрената инфраструктура, управление
на радиоактивните отпадъци, управление на
отработеното ядрено гориво и извеждане от
експлоатация на ядрени съоръжения;
10. организира и координира дейностите
при подготовка на предложение за изграждане
на национално хранилище за съхраняване и/
или погребване на радиоактивни отпадъци
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по ЗБИЯЕ и осъществява мониторинг на
дейностит е по неговото изграждане и експлоатация;
11. изготвя, координира и осъществява мониторинг на изпълнението на стратегически
планове и програми в областта на извеждане
от експлоатация на ядрени съоръжения;
12. осъществява мониторинг на изпълнението и координира мерките, произтичащи
от задължения по международни договори и
инициативи, и дейностите по изпълнението
на програми за повишаване на безопасността
и надеждността, удължаване срока на експлоатация, изграждането и извеждането от
експлоатация на ядрени съоръжения, включително дейности по проекти, финансирани
от Международен фонд „Козлодуй“;
13. осъществява изпълнението на контролните функции на министъра във връзка с реда
и техническите условия за топлоснабдяване,
прекратяване на топлоподаването и дяловото
разпределение на топлинната енергия;
14. поддържа публичен регистър на лицата,
извършващи услугата дялово разпределение;
15. подпомага министъра при разработване и предлагане на обща годишна квота за
задължително изкупуване на електрическа
енергия от производители, ползващи местни
първични източници (на гориво), до 15 на
сто от цялата първична енергия, необходима
за производството на електрическа енергия,
консумирана в страната, за всяка календарна година по съображения за сигурност на
снабдяването;
16. предлага на министъра за утвърждаване
нова референтна пазарна цена за следващата
календарна година на емисиите от въглероден
диоксид в срок до 1 юли на текущата година
в изпълнение на Националния план за инвестиции на Република България за периода
2013 – 2020 г.;
17. организира и координира периодичен
преглед и актуализация на Националната
стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци и
осъществява мониторинг на изпълнението на
стратегията за управление на отработеното
ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци;
18. участва в дейностите на работни групи, консултативни комитети и съвети към
ЕК и Съвета на ЕС от компетентността на
дирекцията, произтичащи от членството на
Република България в ЕС, и в разработването
на документи за изпълнение на директиви на
Европейския съюз в част „Енергетика“;
19. подпомага министъра относно упълномощаването на специализирани учебни
центрове за провеждане на обучение и изпит
за квалификационна група по Правилника за
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи
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(обн., ДВ, бр. 34 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 19
от 2005 г.) и Правилника за безопасност при
работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по
топлопреносни мрежи и хидротехнически
съоръжения (ДВ, бр. 32 от 2004 г.);
20. участва в работни групи по обследване
на аварии с енергийни съоръжения;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 35. Дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество“:
1. участва в разработването и осъществяването на политики за развитие на конкурентен енергиен пазар и интегрирането му в
регионалните енергийни пазари и в Общия
енергиен пазар на ЕС;
2. участва в координацията и изпълнението
на ангажиментите в областта на енергетиката,
произтичащи от членството на Република
България в ЕС, анализира политиките и
проследява промените в законодателството
на ЕС и подготвя предложения за необходимите мерки;
3. координира и участва в подготовката на
становища, позиции, анализи, предложения и
информации във връзка с участието на Репуб
лика България в работата на институциите
на ЕС по въпроси на енергийната политика;
4. координира и участва в подготовката по
позицията и участието от българска страна
в редовните и неформалните заседания на
Съвета на ЕС „Транспорт, телекомуникации
и енергетика“, част „Енергетика“;
5. организира и ръководи дейността на
Работна група 14 „Енергетика“ съгласно Постановление № 85 на Министерския съвет
от 2007 г.;
6. координира дейността по изготвяне и изготвя становища, позиции, анализи, предложения и информации във връзка с Договора към
Енергийната харта, Договора на Енергийната
общност и по други двустранни, многостранни
или международни актове или инициативи в
областта на енергетиката с участието на ЕС
и/или на държави – членки на ЕС;
7. програмира, координира и осъществява мониторинг и оценка на напредъка при
изпълнението на програми и значими проекти в областта на енергетиката, свързани с
изпълнението на националните приоритети,
включително финансираните с държавно гарантирани и държавни кредити от международни финансови институции, международни
фондове и програми за помощ;
8. програмира, управлява, координира и
осъществява мониторинг на средствата, отпуснати в неядрен прозорец на Международен
фонд „Козлодуй“ (МФК); изпълнява функ-
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циите на звено по управление на проекти с
бенефициент министерството, финансиране от
МФК, включително провеждане на тръжни
процедури съгласно правилата на Европейската банка за възстановяване и развитие;
9. съдейства за извършване анализ на
постигнатите резултати при реализирането
на проектите в областта на енергетиката,
изпълнявани по линия на международни финансови институции, международни фондове
и програми за помощ в енергетиката;
10. участва в изготвянето и съгласуването
на проекти на нормативни и други актове,
въвеждащи в националното законодателство
изискванията на правото на ЕС в областта
на енергетиката;
11. координира и участва в подготовката
и предоставя необходимата информация при
започнала процедура по нарушение на правото на ЕС и при получени запитвания от
Европейската комисия по въпроси в областта
на енергетиката;
12. осъществява координация в областта на
международното енергийно сътрудничество за
постигане на по-голяма сигурност на енергийните доставки и устойчивост на енергийното
производство и потребление;
13. участва в работни групи към Съвета и в
работни групи и комитети към Европейската
комисия, включително чрез представителите на МИЕ по въпросите на енергетиката в
Постоянното представителство на Република
България към ЕС;
14. извършва анализи на политиките на
страните от региона, ЕС и регионите – източници на енергийни ресурси за България;
15. участва в разработването на проектобюджета на министерството, както и в
изпълнението на програмите от програмния
бюджет на министерството с оглед на функционалната си компетентност.
Чл. 36. Дирекция „Природни ресурси и
концесии“:
1. участва в разработването и провеждането на държавната политика и стратегия
по управление на подземните богатства и
развитие на минната индустрия с цел устойчивото развитие на страната, националната
сигурност и привличането на инвеститори
на територията на Република България, в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море;
2. подпомага министъра при осъществяване
на неговите правомощия за опазването на
земните недра чрез рационално използване на
подземните богатства при търсеното, проучването, добива и първичната им преработка
и управление на минните отпадъци от тези
дейности, включително чрез съгласуване на
цялостни и/или годишни работни проекти;
3. контролира:
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а) спазването на издадените разрешения
за извършване на дейности по управление на
минни отпадъци;
б) воденето на необходимата геолого-марк
шайдерска и статистическа документация
за установяване движението на запасите и
ресурсите на подземни богатства;
в) цялостното изпълнение на договорите
за търсене и проучване и за проучване и на
договорите за предоставяне на концесии за
добив чрез планирани проверки по график и
извънредни проверки;
г) спазването на цялостните и годишните
работни проекти за търсене, проучване, добив
и първична преработка на подземни богатства,
за техническа ликвидация и/или консервация
на геологопроу чвателни и миннодобивни
обекти, за рекултивация на нарушени и замърсени терени;
д) спазването на цялостните и годишните
проекти за изграждане, експлоатация и закриване на съоръжения на минни отпадъци
и на плановете за управление на минните
отпадъци;
4. координира и провежда обществени поръчки за определяне на изпълнител и възлагане изпълнението на инвестиционни и други
проекти за геоложко и геоеколожко изучаване
на територията на Република България, в
континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море;
5. подпомага министъра при управлението
на Националния геоложки фонд, Националното скалнофондово хранилище и на специализираните информационни системи за дан
ните от геоложките изследвания, търсенето,
проучването и добива на подземни богатства;
6. организира набирането, поддържането
в актуално състояние и съхраняването на
данните по чл. 32, ал. 1, т. 1 от Закона за
кадастъра и имотния регистър, както и създаването и поддържането на специализирани
карта, регистри и информационна система въз
основа на тези данни и въз основа на данни
от кадастъра за:
а) разрешенията за търсене и проучване и
за проучване, и
б) предоставените концесии за добив на
подземни богатства;
в) откритията и находищата на подземни
богатства;
7. поддържа публичен регистър на операторите и на издадените разрешителни по
чл. 22е, ал. 4 ЗПБ;
8. организира съставянето и воденето на
Национален баланс на запасите и ресурсите
на подземни богатства за всички видове подземни богатства по ЗПБ;
9. организира и подготвя издаването на
удостоверения за регистрирани открития на
находища;
10. организира създаването на метаданни за масивите от пространствени данни и
услугите за тях в областта на геологията,
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въглеводородите като енергийни източници
и минералните ресурси в съответствие със
Закона за достъп до пространствените данни;
11. извършва предвидените в ЗПБ действия,
включително като организира и провежда
конкурси и търгове, води преговори и подготвя
документи за предоставяне на разрешения за
търсене и проучване и за проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1, 2, 4 – 7
ЗПБ след одобрение от Министерския съвет
и подготвя проекти на договори в случаите,
определени със закона;
12. създава необходимата организация и
подготвя проекти на предложенията пред
Министерск и я съвет за п редоставяне на
разрешения за търсене и проу чване и за
проучване на подземни богатства по чл. 2,
ал. 1 ЗПБ в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона в Черно море
за предоставяне на разрешения за търсене и
проучване и за проучване на нефт и природен
газ на територията на Република България,
в континенталния шелф и в изключителната
икономическа зона в Черно море, както и за
предоставяне на концесии за добив на подземни богатства по чл. 2 ЗПБ;
13. създава организация и участва при
подготовката и провеждането на конкурси и
търгове и воденето на преговори по реда на
действащото законодателство;
14. подготвя необходимите документи за
предоставяне на права за управление на минни
отпадъци по реда на ЗПБ;
15. организира дейността по предоставяне
на концесии за изграждане на хидроенергийни
обекти съгласно Закона за концесиите;
16. подпомага министъра в качеството
му на компетентен орган по прилагането на
Директива 2006/21/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. относно
управлението на отпадъците от миннодобивните индустрии и за изменение на Директива 2004/35/ЕО, като подготвя от името на
министъра за предоставяне на Европейската
комисия предвидените в директивата доклади;
17. организира и участва в изготвянето и
съгласуването на проекти на нормативни и
други актове в областта на подземните богатства и концесиите;
18. осъществява подготовката и контрола
върху геоложките и геоеколожките изследвания, финансирани с държавни средства;
разработване и координиране изпълнението
на международни проекти и програми в областите геоинформатика, търсене, проучване
и добив на подземни богатства и опазване на
земните недра;
19. планира и следи аналитично приходите
и разходите по:
а) концесионната дейност;
б) предоставените разрешения за търсене
и проучване или за проучване на подземни
богатства;
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20. участва в подготовката на информация
и анализи за добива на подземни богатства в
регионален и международен план;
21. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност;
22. представлява страната и министерството
в областта на геологията и опазването на земните недра пред Асоциацията на европейските
геоложки служби (EuroGeoSurveys), както и
пред други сродни структури в Европа и в
света;
23. участва в работата на работна група
№ 14 „Енергетика“, както и излъчва свои представители в работни групи към Европейската
комисия в областта на устойчивото развитие
на минералните ресурси (Raw Materials Supply
Group, DG Enterprises и Supply DG Environment)
и в работата на международни организации;
24. представлява страната и министерството
в „Интерокеанметал“;
25. участва чрез свои представители в
експертната група към Икономическата комисия на ООН за Европа по ревизиране и
актуализиране на рамковата Класификация на
запасите и ресурсите на подземни богатства;
26. участва в подготовката на програмите
за геоложки изследвания в Антарктида в
района на Българската антарктическа база
„Св. Климент Охридски“;
27. създава необходимата организация и
подготвя проекти на предложения пред Министерския съвет за одобряване на разрешения
за проучване и на разрешения за съхранение
на въглероден диоксид в геоложки формации
и подготвя издаването на разрешенията след
одобрението им от Министерския съвет;
28. организира създаването и воденето на
специализирани карти и регистри по Закона за
съхранение на въглероден диоксид в земните
недра, както следва:
а) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за проучване;
б) специализирана карта и регистър на
издадените разрешения за съхранение, включително специализирана карта на местата за
съхранение и на заобикалящите ги комплекси
за съхранение, включително карти и профили на тяхното пространствено положение и
наличната за тях информация;
в) специализирана карта и регистър на
всички затворени места за съхранение и на
заобикалящите ги комплекси за съхранение,
включително карти и профили на тяхното
пространствено положение и наличната информация;
29. участва в изготвянето и предоставянето на Европейската комисия на доклади
за изпълнението на Закона за съхранение на
въглероден диоксид в земните недра.
Чл. 37. Дирекция „Външноикономическа
политика“:
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1. разработва предложения и участва в
провеж дането на държавната политика в
областта на външноикономическите и търговските отношения, включително отношенията
в областта на енергийното сътрудничество с
други страни и туризма;
2. анализира и дава предложения за развитие на държавната стратегия за развитие на
външноикономическото, търговското и енергийното сътрудничество по страни и региони,
включително чрез разработване на програми
и проекти; изучава и анализира икономическото развитие и законодателство, търговския
и инвестиционния режим на страните;
3. подготвя предложения за провеждането
на двустранни посещения и срещи на държавно и правителствено равнище и координира
подготовката на позиции по въпросите на
външноикономическото, енергийното сътрудничество и туризма;
4. координира подготовката на сесии на
двустранни междуправителствени комисии за
икономическо сътрудничество и заседанията
на други форми на двустранно търговскоикономическо сът рудничество; осиг у рява
текущата работа и координира изпълнението
на поставените задачи, съвместно с Министерството на външните работи и другите заинтересувани ведомства подготвя и провежда
сесиите и заседанията;
5. предлага и координира провеждането на
инициативи за представяне на икономическите
възможности и експортния потенциал на Република България; координира провеждането
на държавната политика по увеличаване на
износа и съдейства за българското участие в
международни панаири и изложби;
6. координира подготовката и провеждането
на преговори по споразумения за икономическо сътрудничество и оказва съдействие при
подготовката и воденето на преговори по споразумения за взаимна защита и насърчаване
на инвестициите; дава становища по проекти
на спогодби, разработвани от други ведомства;
7. осигурява функциите на министъра по
осъществяването на междудържавното сътрудничество и изпълнението на двустранните
спогодби от компетентността на министъра;
8. координира дейността по участието на
Република България в международни инициативи с икономическа, ту ристическа и
енергийна насоченост;
9. координира и участва в осъществяването
на търговско-икономическото и енергийното
сътрудничество на регионално равнище между
местните администрации на Република България и на съответните страни;
10. у частва в процеса на изработване,
приемане и прилагане на Общата търговска
политика на ЕС и координира въпросите в
областта на Общата търговска политика на ЕС,
включително ръководи и осигурява дейността
на съответната работна група към Съвета по
европейските въпроси по въпросите на търговската политика и външноикономическото
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сътрудничество и участва в заседанията на
работните органи на Съвета на ЕС и в процеса на комитология по въпроси в областта
на търговската политика и външноикономическите отношения;
11. координира изпълнението на задълженията на Република България като член на
Световната търговска организация (СТО) и
осигурява участието на Република България
като член на ЕС в подготовката и провеждането на двустранни и многостранни търговски
преговори в рамките на СТО и с новоприсъединяващи се към СТО страни;
12. координира изпълнението на задълженията на българската страна по сключените
от ЕС търговски споразумения и въвеждането
и прилагането на законодателството на ЕС
в областта на Общата търговска политика,
както и организира и ръководи дейността на
работна група 25 „Търговска и външноикономическа политика“;
13. участва в диалога с неправителствените
организации по въпросите на търговската
политика и развитието на външноикономическите отношения; съгласуването на становища и позиции, включително във връзка
с въвеждане и прилагане на европейското
законодателство;
14. изготвя анализи и справки за развитието на двустранните външноикономически
отношения и предоставя информация на други
заинтересувани ведомства и неправителствени
организации; анализира данните за развитие
на търговския стокообмен и възможностите
за развитие на търговията;
15. предоставя на българските производители и износители и на техните професионални
сдружения информация за икономическото
развитие, състоянието на пазарите и регламентацията на стопанската дейност в отделните
страни, информация за законодателството
на ЕС в областта на търговската политика,
прилаганите мерки по вноса и износа и търговски договорености на ЕС и взаимодейства
с тях при разработването и провеждането на
пазарната им политика;
16. изпълнява задачи, свързани с участието
на Република България в международните
икономически организации, и с развитието
на отношенията с тях, включително в международните туристически организации;
17. участва със свои представители в Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Постоянното
представителство на Република България към
ЕС в Брюксел и осъществява оперативното
ръководство на дейността на служителите в
Постоянното представителство на Република
България към СТО в Женева и в Мисията
на Република България към Европейските
общности в Брюксел;
18. осъществява оперативното ръководство
на дейността на службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните
представителства на Република България в
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отделните страни, съгласува плановете им за
работа и конкретните им задачи по провеждането на външноикономическата политика
на страната;
19. чрез службите по търговско-икономическите въпроси към задграничните представителства на Република България:
а) предлага и у частва в провеж дането
на икономическата политика и защитата
на търговско-икономическите интереси на
Република България в приемащата страна;
б) предлага и организира мероприятия за
реализиране на икономическите приоритети на
страната, разширяване на износа, привличане
на инвестиции и туристи и популяризиране
възможностите на Република България като
надежден икономически партньор;
в) осигурява информация за икономическото развитие, външноикономическата политика
и състоянието на пазара на приемащата страна;
г) оказва съдействие за осъществяване на
връзките между държавните институции на
Република България и приемащата страна и
при посещение на правителствени и ведомствени делегации по икономически въпроси
в приемащата страна;
д) оказва съдействие на българските делови
среди за провеждане на търговската политика
на пазарите на приемащата страна;
20. осъществява контакти и обмен на
информация с търговски и икономически
мисии, акредитирани в Република България;
поддържа отношения със съответните служби
в държавни институции и организации и други
в съответните страни по въпроси на външноикономическите връзки, като информира
Министерството на външните работи и другите
заинтересувани министерства и ведомства;
21. взаимодейства с Центъра на промишлеността на Република България в Москва
по въпросите на търговско-икономическата
и маркетинговата дейност на руския пазар;
22. координира дейността с други ведомства
по разработването на мерки за облекчаване
на формалностите по пристигането и пребиваването на чуждестранни туристи в Република
България и по гарантирането на тяхната сигурност; координира с други администрации
мерки за гарантиране сигурността на българските туристи при пътуване зад граница;
23. анализира развитието на националния
пазар и разработва предложения и участва
в провеждането на търговската политика по
отношение на националния пазар;
24. осъществява взаимодействие с Държавната комисия по стоковите борси и тържищата и с „Българска агенция за експортно
застраховане“ – ЕАД;
25. взаимодейства с българските културни институ ти и дружества в чужбина по
въпросите, свързани с популяризирането на
българския туризъм;
26. подпомага дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“ при изпълнението на инициативи в
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областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
27. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
Чл. 38. Дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“:
1. организи ра издаването на лицензи,
удостоверения за регистрация, разрешителни за внос и износ, води регистри, провежда
превантивен и последващ конт рол върх у
изпълнението на задълженията на лицензополучателите за следните търговски дейности:
производство на оптични дискове и матрици
за тяхното производство; производство на
спирт, дестилати и спиртни напитки; прекурсори на наркотични вещества; поддържа база
данни на лицензираните търговци с метални
отпадъци по отменения Закон за управление
на отпадъците (ЗУО) (ДВ, бр. 53 от 2012 г.)
за издаване на становища и справки;
2. прилага мерките на търговската политика, свързани с вноса и износа на стоки от
и на територията на Република България;
води и поддържа регистър за търговските
намерения по нормативноопределения кръг от
стоки; приема, обработва и издава документи
за внос и износ в съответствие с конкретния
нормативен акт;
3. извършва и други дейности, свързани
с лицензионни и регистрационни режими,
които са възложени от министъра;
4. осъществява взаимодействие с „Национален институт за изследване на вино и
спиртни напитки“ – ЕООД;
5. администрира регулативни режими за
прилагането на задължителни нетарифни
мерки в рамките на ЕС, свързани с количествените ограничения на търговията между ЕС
и трети страни;
6. участва в подготовката на становища,
позиции, анализи и информации във връзка с
участието на българската страна като активен
наблюдател в работата на институциите на
ЕС – за съответните работни групи, комитети и други работни форуми, включително
за неформални контакти, и участва със свои
представители;
7. подпомага дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“ при изпълнението на инициативи в
областта на по-доброто регулиране и при
подготовката на конкретни предложения за
отпадането и/или облекчаването на съществуващи административни режими;
8. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
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Чл. 39. (1) Дирекция „Туристическа политика“:
1. разработва политиката в областта на
туризма, като:
а) разработва и актуализира стратегия за
развитие на туризма и краткосрочни концепции и програми;
б) координира и съвместно с други държавни органи участва в разработването на
проекти на нормативни актове за статута и
управлението на националните курорти;
в) координира дейността по интеграцията
на туризма с други отрасли на националната
икономика;
г) координира разработването на концепция за туристическо райониране на страната;
2. осигурява организирането и административно-техническото обслужване на Националния съвет по туризъм;
3. подпомага министъра във функциите
му, свързани с дейността по привличане на
инвестиции, и за реализиране на проекти за
развитие на туризма на национално, регионално и местно равнище, включително за
изграждането и развитието на инфраструктурата, свързана с туризма;
4. осигурява координацията с туристическите сдружения и с организациите за управление
на туристическите райони;
5. подпомага дейността по създаването
на национална мрежа от туристически информационни центрове, функциониращи въз
основа на единни стандарти и на основата на
публично-частно партньорство;
6. взаимодейства с компетентните държавни
органи и с териториалните органи на изпълнителната власт, организира и координира
съвместната дейност при провеждането на
националната политика в туризма, финансовото осигуряване и изпълнение на стратегиите, програмите и концепциите, свързани
с туризма;
7. участва в разработването на нормативни актове в областта на туризма и изготвя
становища по проекти на нормативни актове,
свързани с развитието на туризма;
8. разработва, организира, координира и ръководи изпълнението на програми и проекти,
финансирани от ЕС, в областта на туризма;
9. води регистър за сключените договори по
Оперативна програма „Регионално развитие“
2007 – 2013;
10. разработва и актуализира система от
критерии и индикатори за мониторинг и
осъществява мониторинг и оценка на изпълняваните предприсъединителни програми и
проекти в туризма;
11. осъществява дейностите на министерството по разработване на проекти и участие
в разработването, оценяването, наблюдението
и контрола върху изпълнението на програми
и проекти в областта на туризма, финансирани от Европейския съюз и от международни
организации;
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12. поддържа Единната система за туристическа информация като единна електронна
база данни; събира, обработва, съхранява и
актуализира данни за Единната система за
туристическа информация;
13. извършва предварителен контрол на
заявленията на лицата, кандидатстващи за
регистрация за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност, както и
на тези за категоризиране и сертифициране на
туристически обекти; разработва и предлага
за утвърждаване от министъра на вътрешни
правила за категоризацията и сертификацията
на туристическите обекти, както и за регистрацията за извършване на туроператорска
и/или туристическа агентска дейност;
14. организира воденето, актуализирането
и поддържането на Националния туристически регистър;
15. подпомага и участва в дейността на
Експертната комисия по регистрация на тур
оператори и туристически агенти (ЕКРТТА)
и на Експертната комисия по категоризация
и сертификаци я на т у ристическ и обек ти
(ЕККСТО); изготвя предложения и планове
до ЕККСТО за извършване проверки на място
за категоризация на туристически обекти и
участва в проверките;
16. участва в разработването и съдейства
за въвеждането на доброволни системи за
сертифициране на качеството и устойчивото
туристическо развитие;
17. разглежда уведомяванията, направени
от председателя на Комисията за защита на
потребителите в резултат на контролните му
правомощия по Закона за туризма, и предлага
на министъра прекратяване или понижаване
на категорията на туристически обекти, съответно заличаване на регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа
агентска дейност;
18. съставя актове за установяване на извършено нарушение по реда на Закона за административните нарушения и наказания при
констатирани нарушения на изискванията на
Закона за туризма и на подзаконовите актове
по прилагането му и предлага на министъра
да наложи глоби и имуществени санкции;
19. разработва и предлага за утвърждаване
от министъра на образци на категорийната
символика, удостоверенията за регистрация и
удостоверението за вписване на туристическо
сдружение в НТР;
20. подпомага министъра в дейностите по
организиране и координиране на контрола
върху качеството на туристическия продукт;
21. съдейства за реализацията на инициативи на туристически сдружения, вписани в
Националния туристическия регистър, когато
те съответстват на целите и приоритетите
на министерството в областта на туризма за
съответната година;
22. подпомага дейността на компетентните
органи за провеждане на държавната политика
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по отношение на обучението и повишаване
квалификацията на кадрите в туризма;
23. подпомага министъра при представляването на Република България пред международните органи и организации в областта на
туризма и изпълнява и координира изпълнението на задълженията на Република България,
произтичащи от членството є в тях;
24. подпомага министъра на икономиката
и енергетиката при изпълнение на функцията
му да предлага създаването на туристически
представителства на Република България в
чужбина;
25. подпомага дирекция „Бизнес среда и
политика за малките и средните предприятия“
при изпълнение на инициативи в областта на
по-доброто регулиране и при подготовката на
конкретни предложения за отпадането и/или
облекчаването на съществуващи административни режими;
26. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в Пловдив, район „Централен“,
ул. Железарска 1.
Чл. 40. (1) Дирекция „Маркетинг, реклама
и информация в туризма“:
1. организира извършването на маркетингови проучвания на основни и перспективни
пазари за българския туристически продукт,
които да служат за основа при разработването
на рекламните и комуникационните кампании,
както и проучвания в сферата на туристическата реклама и анализи на ефективността;
2. разработва и изпълнява годишната програма за национална реклама в страната и в
чужбина и изготвя и представя на министъра
отчет за разходите и ефективността им, извършени по изпълнението на програмата за
национална реклама за предходната година;
3. организира участието на Република България в международни туристически изложения, панаири и прояви, свързани с туризма;
4. организира опознавателни пътувания на
чуждестранни журналисти и посещения на
чужди туроператори и туристически агенти в
страната съвместно със службите по търговскоикономическите въпроси към задграничните
представителства на Република България;
5. организира изработването на рекламни
материали (печатна реклама, аудио-визуална
реклама, предметна и пространствена реклама), представящи България като атрактивна
туристическа дестинация;
6. набира, обработва и анализира статистически данни за развитието на туризма в
страната и друга информация за развитието на
търсенето и предлагането в страни – основни
пазари за националния туристически продукт,
в регионален, европейски и световен мащаб;

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

7. организира и анализира проучвания в
туризма и изготвя прогнози за развитието на
бранша като цяло и на отделни видове туризъм;
8. участва в изготвянето, поддържа и актуализира официалната страница на българския
туризъм в интернет, рекламира и популяризира
интернет страницата;
9. координира с дирекция „Връзки с обществеността и протокол“ разработването на
информационни материали за дейността на
министерството в областта на туризма (бюлетини, медиен мониторинг, информации, съобщения); организира и провежда периодични
и специализирани срещи и пресконференции
за запознаване с резултатите от дейността на
министерството в областта на туризма, координира дейността по подготовка на изданията
на тази тема;
10. разработва и осъществява комуникационни кампании на целеви и перспективни
чуждестранни пазари, както и кампании,
насочени към вътрешния пазар;
11. извършва мониторинг и анализ на
медийни публикации, свързани с туризма;
организира и поддържа архив на медийни
публикации и аудио-визуални материали,
свързани с дейността в областта на туризма,
и теми, свързани с туризма;
12. съдейства за изграждането на национална туристическа мрежа от туристически
информационни центрове;
13. методически подпомага регионални и
местни структури в изграждането на информационни системи;
14. съдейства на туристически сдружения и
фирми за популяризирането на туристическия
им продукт;
15. осигурява дейността на Националния
туристически информационен център;
16. осигурява разпространението на информационните материали, рекламни брошури,
каталози и други носители на информация;
17. участва в разработването на прогнозите
и проектобюджета на министерството, както
и в изпълнението на програмите от програмния бюджет на министерството с оглед на
функционалната си компетентност.
(2) Местоработата на служителите в дирекцията по ал. 1 е в Пловдив, район „Централен“, ул. Железарска 1, с изк лючение
на служителите, осигуряващи дейността на
Националния туристически информационен
център, чиято месторабота е в София.
Раздел ІХ
Организация на работата в министерството
Чл. 41. Вътрешните правила за организация
на дейностите в министерството, пропускателният режим и други специфични разпоредби,
засягащи дейността на министерството, се
утвърждават с акт на министъра по предложение на главния секретар.
Чл. 42. (1) Работното време на служителите при петдневна работна седмица е 8 часа
дневно и 40 часа седмично.
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(2) Работното време на служителите по ал. 1
се определя в границите от 7,30 до 18,30 ч.
със задължително присъствие в периода от
10,00 до 16,00 ч. и с обедна почивка 30 минути
между 12,00 и 13,00 ч.
(3) Работното време на служителите по
ал. 1 се определя с вътрешен акт при отчитане
спецификите на административните звена и
задължителното отработване на установените
8 часа дневно.
(4) Работното време на административните
звена, които осъществяват административно
обслужване на гражданите, e от 9,00 до 17,30 ч.
Чл. 43. Приемното време на министъра
за изслушване на граждани и представители
на организации и юридически лица относно
предложения и сигнали се оповестява на интернет страницата, както и на указателните
табла в сградите на министерството.
Чл. 44. (1) Приемът на граждани и представители на организации и юридически лица
и изслушването на техните предложения и
сигнали се извършват в приемната на министерството, като информация за приемните
дни се оповестява на интернет страницата,
както и на указателните табла в сградите на
министерството.
(2) Предложенията и сигналите – писмени
и устни – могат да бъдат подадени лично или
чрез упълномощен представител. Подадените
предложения и сигнали се регистрират по ред,
определен с акт на министъра.
(3) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по
сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(4) За анонимни предложения и сигнали се
считат тези, в които не са посочени:
1. трите имена и адрес – за физически лица;
2. наименованието на организацията или
юридическото лице, изписани на български
език, седалището и последният посочен в
съответния регистър адрес на управление и
електронният адрес, ако има такъв;
3. предложения и сигнали, които, въпреки
че съдържат реквизитите по т. 1 – 2, не са под
писани от автора или от негов представител
по закон или пълномощие.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години,
се считат тези, които се отнасят за факти
и събития, случили се преди повече от две
календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата
на подаването или заявяването в приемната
или в деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на
организацията и дейността на административните структури към министъра могат да
се правят до техните ръководители. Преписи
от тези предложения могат да се изпращат и
до министъра.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавното имущество или за други незаконосъобразни или
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нецелесъобразни действия или бездействия на
административните органи или длъжностни
лица в съответната администрация, с които се
засягат държавни или обществени интереси,
права или законни интереси на други лица,
могат да се подават до:
1. министъра, когато сигналът се отнася
до служители на министерството;
2. министъра, когато сигналът се отнася до
ръководители на административни структури
към министъра;
3. съответните ръководители на административни структури, когато сигналът се
отнася до служители на тези структури, или
до министъра;
4. Министерския съвет, когато сигналът се
отнася до министъра като административен
орган; по преценка на подателя сигналът може
да бъде подаден и чрез министъра.
(8) Предложенията и сигналите, които са
подадени до некомпетентен орган, се препращат на компетентните органи не по-късно
от 7 дни от постъпването им, освен когато
има данни, че въпросът вече е отнесен и до
тях. За препращането се уведомява подалият
сигнала или предложението.
Чл. 45. (1) Директорите на дирекции и
ръководителите на основни административни
звена, пряко подчинени на министъра, ръководят, организират, контролират, планират,
координират, отчитат се и носят отговорност
за дейността и за изпълнението на задачите
на съответната дирекция и административно
звено в съответствие с определените с правилника функции.
(2) Освен определени те с п рави лника
функции дирекциите изпълняват и други
задачи, възложени им от министъра в кръга
на дейността му.
Чл. 46. (1) Правата и задълженията на
служителите в министерството, както и изискванията за заемане на съответната длъжност
се определят в длъжностни характеристики,
които се утвърждават от главния секретар.
(2) 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. 47. (1) За изпълнение на определени задачи, свързани с дейността на министерството,
могат да бъдат привличани временно нещатни
сътрудници в качеството им на експерти.
(2) Правата и задълженията на лицата по
ал. 1 се определят в акта за привличането им
и/или в сключения с тях договор от министъра.
Чл. 48. За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат
да бъдат награждавани с отличия.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона
за администрацията.
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Приложение
към чл. 6, ал. 8 и чл. 11, ал. 3
Численост на персонала в организационните
структури и административните звена в Ми
нистерството на икономиката и енергетиката –
846 щатни бройки

Политически кабинет
в т.ч.:
съветници, експертни и технически
сътрудници
Главен секретар
Инспекторат
дирекция „Вътрешен одит“
звено „Сигурност на информацията“
Финансови контрольори
Обща администрация
в т.ч.:
дирекция „Финанси и управление
на собствеността“
дирекция „Правна“
дирекция „Връзки с обществеността
и протокол“
дирекция „Човешки ресурси и
организационно развитие“
дирекция „Административно
обслужване“
дирекция „Информационно и
комуникационно осигуряване“
дирекция „Управление при
кризисни ситуации“
Специализирана администрация
в т.ч.:
дирекция „Инвестиции, иновации
и предприемачество“
дирекция „Бизнес среда и политика
за малките и средните предприятия“
дирекция „Индустриални отношения
и управление на държавното участие“
дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“
дирекция „Техническа хармонизация
и политика за потребителите“
Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“
в т.ч.:
сътрудници по управление на европейски проекти и програми
служители в териториалните звена
дирекция „Енергийни стратегии и политики за устойчиво енергийно развитие“
дирекция „Сигурност на енергоснабдяването“
дирекция „Европейско и регионално енергийно сътрудничество“
дирекция „Природни ресурси и
концесии“
дирекция „Външноикономическа
политика“
дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“
дирекция „Туристическа политика“
дирекция „Маркетинг, реклама и
информация в туризма“
в т.ч.:
Национален туристически
информационен център
6792

13
5
1
11
10
5
2
156
48
33
11
13
25
16
10
648
21
19
35
20
34
238
20
70
19
21
19
48
116
17
27
14
4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 199
ОТ 4 СЕПТЕМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Министерството на
външните работи за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Предоставя допълнителни бюджетни кредити в размер 100 000 лв. по
бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г. за отпускане на хуманитарна
помощ за дейностите на Агенцията на ООН
за подпомагане на палестинските бежанци.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за
сметка на предвидените в централния бюджет
за 2013 г. средства за официална помощ за
развитие.
Чл. 2. Организирането, координирането
и предоставянето на помощта по чл. 1 се
възлага на министъра на външните работи.
Чл. 3. Министърът на финансите по предложение на министъра на външните работи да
извърши налагащите се от чл. 1, ал. 1 промени
по бюджета на Министерството на външните
работи за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
министъра на външните работи.
§ 3. Постановлението влиза в сила от
4 септември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
6835

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
НАЦИОНАЛНА
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
ПРАВИЛНИК

за устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат устройството, структурата, функциите на отделните
звена в администрацията и организацията на
дейността на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Чл. 2. Националната здравноосигурителна
каса е юридическо лице със седалище в гр. Со-
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фия и с предмет на дейност – осъществяване
на задължителното здравно осигуряване.
Чл. 3. Националната здравноосигурителна
каса осъществява дейността си в съответствие
с действащото законодателство.
Чл. 4. Органи на управление на НЗОК са:
1. надзорният съвет;
2. управителят.
Г л а в а

в т о р а

ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Раздел I
Надзорен съвет на Националната здравно
осигурителна каса
Чл. 5. Надзорният съвет упражнява правомощията си в съответствие със Закона за
здравното осигуряване (ЗЗО) и действащото
законодателство, както и:
1. утвърждава инвестиционната програма
на НЗОК;
2. дава съгласие за откриване на процедури по възлагане на обществени поръчки на
стойност, равна или по-висока от стойностите,
определени в чл. 14, ал. 1 и 2 от Закона за
обществените поръчки (ЗОП);
3. извън случаите по т. 2 взема решения
за сключване на сделки на стойност над
100 000 лв. без ДДС за всеки отделен случай;
4. взема решение за придобиване и разпореждане с недвижими имоти;
5. приема и/или издава актовете, предвидени в ЗЗО и закона за бюджета на НЗОК за
съответната година;
6. осигурява в рамките на правомощията
си по действащото законодателство изпълнението на закона за бюджета на НЗОК за
съответната година;
7. осъществява методологично и управленско съдействие на управителя;
8. издава актове по прилагане на националните рамкови договори за медицински и
за дентални дейности (НРД) по предложение
на управителя;
9. командирова управителя на НЗОК в чужбина чрез председателя на надзорния съвет;
10. упражнява други правомощия, определени в действащото законодателство.
Чл. 6. Надзорният съвет провежда редовни
заседания най-малко веднъж месечно.
Чл. 7. (1) За редовно проведено се счита
заседание на надзорния съвет, на което присъстват най-малко 6 от членовете му.
(2) Надзорният съвет взема решения в
присъствието на най-малко две трети от членовете му, но с не по-малко от 5 гласа „за“,
с изключение на случаите по чл. 15, ал. 1,
т. 1, 2 и 5 ЗЗО, в които решенията се вземат
с обикновено мнозинство.
(3) Решенията на надзорния съвет се вземат
с явно гласуване освен в случаите на чл. 8.
Чл. 8. (1) Надзорният съвет може да вземе
неприсъствено решение, когато са налице
следните условия:
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1. членовете на надзорния съвет са уведомени за дневния ред на заседанието и материалите за него са изпратени чрез писмено
съобщение, по електронна поща или по факс
най-малко 3 работни дни преди началото на
заседанието;
2. не може да се осигури присъствието на
най-малко 6 от членовете му;
3. всички членове са изразили писмено съг
ласие за вземане на неприсъственото решение.
(2) В случаите по ал. 1 се съставя протокол, в който се отбелязва, че решението е
взето неприсъствено, и същият се подписва
от всички членове на надзорния съвет.
Чл. 9. (1) Датата, часът и мястото на провеждане на заседанията на надзорния съвет
се определят от председателя му, за което
членовете се уведомяват писмено с покана,
включваща дневния ред. Поканата за заседанието и материалите към нея се изпращат
чрез писмено съобщение, по електронна поща
или по факс най-малко 3 работни дни преди
датата на провеждане на заседанието. В дневния ред се включват и въпроси от предходно
заседание, които не са разгледани, освен ако
е отпаднала необходимостта за това. Управителят може да предлага на председателя
на надзорния съвет включване на въпроси в
дневния ред.
(2) Заседанията на надзорния съвет се
ръководят от председателя му. При отсъствие на председателя той упълномощава член
на съвета за свой заместник. При липса на
упълномощаване членовете на надзорния
съвет избират помежду си председател за
съответното заседание.
(3) Материалите по въпросите, включени
в дневния ред, се подготвят от съответното
структурно звено на НЗОК и включват: мотивирано становище и проект на решение.
Чл. 10. Членовете на надзорния съвет могат
да представят писмено становище при невъзможност за участие в заседания на същия.
Чл. 11. (1) В заседанията на надзорния
съвет участва управителят без право на глас.
(2) По решение на надзорния съвет на неговите заседания могат да присъстват и други
лица извън състава му без право на глас.
Чл. 12. (1) За заседанията на надзорния
съвет се водят протоколи и аудиозаписи.
Всеки протокол съдържа дата и място на
провеждане, час на откриване на заседанието,
дневен ред, решения, които са взети, с поименното указване на начина на гласуване на
всеки един от участващите, изразено особено
мнение, предложени писмени становища и
час на закриване на заседанието.
(2) Протоколите от заседанията се подписват от председателя и присъствалите членове
на надзорния съвет и от изготвилия го. В
7-дневен срок от провеждане на заседанието
преписи от протокола се предоставят на членовете и на управителя.
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(3) Протоколите и материалите от всяко
заседание се съхраняват в архива в ЦУ на
НЗОК. За целта се създава протоколен регистър, който съдържа номер и дата на протокола
и взетите решения.
Чл. 13. (1) Извънредно заседание на надзорния съвет може да бъде свикано по искане на:
1. председателя на надзорния съвет;
2. една трета от членовете му;
3. управителя;
4. министъра на здравеопазването.
(2) Лицата по ал. 1 предлагат дневния
ред на извънредното заседание. Поканата до
членовете на надзорния съвет се изпраща от
НЗОК чрез писмено съобщение, по електронна
поща или по факс най-малко 24 часа преди
началото на заседанието.
Чл. 14. (1) Във връзка с осъществяване на
правомощията си председателят и членовете
на надзорния съвет се командироват с решение
на съвета, като заповедта за командировка
се издава от управителя.
(2) Членовете на надзорния съвет имат
право на командировъчни пари за сметка на
бюджета на НЗОК.
Чл. 15. (1) Разходите по дейността на надзорния съвет са за сметка на бюджета на НЗОК.
(2) Административното, правното, техническото и финансовото обслужване на дейността на надзорния съвет се осигуряват от
управителя на НЗОК чрез администрацията
на ЦУ на НЗОК.
Чл. 16. (1) Надзорният съвет одобрява проекта на договор за управление на избрания
от Народното събрание управител на НЗОК
в 3-дневен срок от избора му.
(2) Председателят на Надзорния съвет
на НЗОК сключва договор за управление с
избрания от Народното събрание управител.
(3) Договорът се сключва в срок 3 дни
от обнародване на решението на Народното
събрание за избор на управител на НЗОК в
„Държавен вестник“.
Раздел II
Управител на Националната здравноосигу
рителна каса
Чл. 17. (1) Управителят на НЗОК упражнява
правомощията си в съответствие със ЗЗО и
действащото законодателство, както и:
1. взема решение за сключване на сделки
извън случаите, предвидени в чл. 5, т. 2 – 4;
2. предлага на надзорния съвет сключване
на сделки на стойност над 100 000 лв. без ДДС;
3. предлага на надзорния съвет откриване
на процедури за възлагането на обществени
поръчки, чиято стойност е равна или повисока от стойностите, определени в чл. 14,
ал. 1 и 2 ЗОП;
4. утвърждава длъжностното разписание и
поименното разписание на длъжностите на
ЦУ на НЗОК и на районните здравноосигурителни каси (РЗОК);
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5. издава вътрешноадминистративни актове, свързани с оперативната дейност на НЗОК,
в съответствие с действащото законодателство,
правилника и решенията на надзорния съвет;
6. внася предложения пред надзорния съвет относно необходимостта от приемане на
актове, свързани с дейността на НЗОК;
7. определя членовете на комисията към
ЦУ на НЗОК за извършване на експертизите
по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
8. утвърждава образци на документи и
на договори, свързани с осъществяване на
задължителното здравно осигуряване и за
изпълнение на възложените на НЗОК дейности, издава самостоятелно или съвместно
с други лица указания, инструкции и други
актове по прилагането на НРД;
9. осъществява управленска отговорност
съгласно Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор;
10. внася пред съответните органи на изпълнителната и законодателната власт становища
относно проекти на нормативни актове;
11. определя представителите на НЗОК в
комисии, съвети и работни групи;
12. у пра ж н ява дру ги правомощи я, определени в действащото законодателство и
решенията на надзорния съвет.
(2) Управителят може да възлага отделни
свои правомощия на подуправителя, на главния секретар, на директорите на районните
здравноосигурителни каси и на други служители, когато това е изрично предвидено в закон.
Чл. 18. (1) При осъществяване на своите
правомощия управителят се подпомага от
подуправител.
(2) Подуправителят:
1. осъществява контрол по изпълнение на
решенията на органите за управление на НЗОК;
2. координира и контролира дейността по
чл. 15, ал. 2;
3. координира дейността на постоянно
действащи комисии в ЦУ на НЗОК;
4. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за дейността
на НЗОК;
5. координира процеса по изготвяне, приемане и подписване на НРД, както и процеса
по договаряне и приемане на обеми и цени
на медицинска помощ;
6. координира оперативното взаимодействие на НЗОК с администрацията на Народното събрание, изпълнителната власт и други
институции, със съсловните организации в
сферата на здравеопазването, синдикалните
и неправителствените организации и др.
(3) Подуправителят упражнява правомощията на управителя в негово отсъствие.
(4) Подуправителят временно изпълнява
длъжността управител на НЗОК в случаите
на чл. 19, ал. 4 ЗЗО след възлагане от надзорния съвет.
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Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА НАЦИОНАЛНАТА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА К АСА
Раздел I
Структура
Чл. 19. (1) Националната здравноосигурителна каса се състои от Централно управ
ление (ЦУ), районни здравноосигурителни
каси (РЗОК) и поделен и я на ра йон н и т е
здравноосигурителни каси. Седалищата на
РЗОК се определят съгласно списък, приет
от Министерския съвет, а седалищата на
техните поделения се определят със заповед
на управителя на НЗОК.
(2) Администрацията на НЗОК е обща и
специализирана и е организирана в дирекции.
В дирекциите могат да се създават отдели, в
отделите – сектори.
(3) Общата численост на персонала в НЗОК
е 2261 щатни бройки.
(4) Разпределението на общата численост
по ал. 3 е посочено в приложението.
(5) Служителите в администрацията на
НЗОК се назначават по служебно или по
трудово правоотношение.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 20. Главният секретар:
1. осъществява организационно ръководство и координация на дейността на админис
трацията на ЦУ на НЗОК;
2. подпомага управителя във финансовата
дейност на НЗОК;
3. организира разпределението на задачите
между структурните звена в ЦУ на НЗОК и
осъществява контрол по изпълнението им;
4. осъществява контрол по изпълнението
на разпореждания и задачи, възложени от
управителя на НЗОК;
5. осъществява контрол по спазването
на сроковете за изпълнение на поставените
задачи;
6. осъществява организационната връзка
между ЦУ на НЗОК и РЗОК;
7. подпомага работата на управителя при
изготвяне на проектобюджета, отчета за изпълнение на бюджета и отчета за изпълнението
на дейността;
8. организира и отговаря за провеждането
на атестирането на служителите в НЗОК.
Раздел III
Дирекция „Вътрешен одит“
Чл. 21. (1) Вътрешният одит в НЗОК се
осъществява съгласно Закона за вътрешния
одит в публичния сектор.
(2) Дирекция „Вътрешен одит“ е на пряко
подчинение на управителя.
(3) Вътрешен одит се осъществява на всички
структури, програми, дейности и процеси в
НЗОК от дирекция „Вътрешен одит“ на ЦУ
на НЗОК.
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Раздел IV
Инспекторат
Чл. 22. (1) Инспекторатът е на пряко подчинение на управителя и осигурява админис
тративен контрол върху дейността на НЗОК.
(2) Дейността на инспектората е насочена
към всеобхватно, обективно, безпристрастно и
точно изясняване на проверяваните случаи и
предлагане на мерки за тяхното решаване с цел:
1. предотвратяване и отстраняване на нарушения при функционирането на админис
трацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
2. подобряване работата на администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
3. превенция и ограничаване на корупцията.
(3) При осъществяване на дейността си
инспекторатът се ръководи от принципите на
законност, лоялност, отговорност, независимост, обективност, политическа неутралност
и йерархическа подчиненост.
(4) Инспекторатът извършва проверки по
утвърден от управителя годишен план, както
и проверки по предложения и сигнали.
(5) Инспекторатът има следните функции:
1. извършва комплексни, планови, тематични, извънпланови и последващи проверки на
структури, дейности и процеси по осъществяване на административната дейност в ЦУ
на НЗОК и в РЗОК;
2. прави оценка на корупционния риск и
предлага мерки за неговото ограничаване;
3. събира и анализира информация и извършва проверки за установяване на нарушения, прояви на корупция и неефективна работа
на администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
4. извършва проверки по сигнали срещу
незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията
на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
5. следи за спазването на законите, подзаконовите и вътрешноведомствените актове за
организацията на работа на служителите от
администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК;
6. може да прави предложения до управителя за образуване на дисциплинарни производства при констатирани нарушения на
служебните задължения, както и на Кодекса
за поведение на служителите в държавната
администрация;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;
8. прави предложения за нови или за изменение на вътрешноведомствени актове,
регламентиращи организацията на работа
и дейността на администрацията на ЦУ на
НЗОК и РЗОК;
9. изпраща сигнали до органите на прокуратурата, когато при проверки установи
данни за извършено престъпление от страна
на служители от администрацията на ЦУ на
НЗОК и РЗОК;
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10. осъществява и други функции, свързани
с административния контрол, произтичащи
от нормативните актове или възложени от
управителя;
11. следи за изпълнението на мерките по
стратегията за превенция и противодействие
на корупцията и организираната престъпност;
12. извършва контрол относно спазването
на препоръките на компетентните органи при
извършени инспекции и одити на дейността на
администрацията на ЦУ на НЗОК и РЗОК по
техни доклади, които са насочени към него;
13. разглежда предложения и сигнали в
областите на дейност на инспектората, пос
тъпили в администрацията на ЦУ на НЗОК
и РЗОК по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Проверките от компетентност на инспектората се извършват въз основа на писмена
заповед на управителя.
(7) Ръководителят на инспектората представя доклад на управителя за резултатите от всяка
извършена проверка, анализира причините и
обстоятелствата, свързани с констатираните
пропуски и нарушения, и предлага мерки за
отстраняването им.
(8) Ръководителят на инспектората представя всяка година до 1 март на Главния
инспекторат на Министерския съвет отчет
за извършените проверки през предходната
година.
(9) При осъществяване на своите функции
служителите на инспектората имат право да
изискват документи, данни, сведения, справки
и други носители на информация, които са
необходими за извършване на проверките.
Служителите в администрацията на ЦУ на
НЗОК и РЗОК са длъжни да оказват пълно
съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
(10) Ръководителят на инспектората изготвя
на 6 месеца доклад до управителя с изводи
и предложения за предприетите действия и
мерки и за ефективността на контрола.
(11) Ръководителят на инспектората представя ежегоден отчет на управителя за дейността на инспектората през съответната година.
Раздел V
Финансови контрольори
Чл. 23. (1) Предварителният контрол за
законосъобразност в НЗОК се осъществява
в съответствие със Закона за финансовото
управление и контрол в публичния сектор.
(2) Редът и начинът за осъществяване на
предварителния контрол се определят от управителя на НЗОК в съответствие с указанията
на министъра на финансите.
(3) Предварителният контрол за законосъобразност в ЦУ на НЗОК се осъществява от
финансови контрольори или от други лица,
определени от управителя, които са на пряко
подчинение на управителя.
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(4) Предварителният контрол за законосъоб
разност в РЗОК се осъществява от финансови
контрольори или от други лица, определени
от управителя, които са на пряко подчинение
в изпълнение на функционалните си задължения на директора на РЗОК.
Раздел VI
Обща администрация в ЦУ на НЗОК
Чл. 24. (1) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на
органите на управление на НЗОК, създава
условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва
технически дейности по административното
обслужване.
(2) Общата администрация е организирана в четири дирекции: „Правни дейности“,
„Връзки с обществеността“, „Административна дейност, управление на собствеността
и обществени поръчки“ и „Счетоводство и
човешки ресурси“.
Чл. 25. Дирекция „Правни дейности“:
1. осигурява законосъобразното осъществяване на дейността на общата и специализираната администрация в ЦУ на НЗОК;
2. осъществява процесуалното представителство след упълномощаване от управителя;
3. дава становища по правни въпроси,
свързани с дейността на НЗОК;
4. изготвя проекти на административни
актове на НЗОК;
5. изготвя отговори и становища по постъпили въпроси и предложения в областта на
здравното осигуряване;
6. изготвя предложения и становища за
промени в нормативни актове, свързани с
дейността на НЗОК и задължителното здравно
осигуряване;
7. участва в процеса на изготвяне на проекти на нормативни актове в областта на
задължителното здравно осигуряване;
8. участва в изготвянето на актовете по
чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО;
9. оказва методическа помощ на юрисконсултите на РЗОК при осъществяване на
професионалните им задължения;
Чл. 26. Дирекция „Връзки с обществеността“:
1. подпомага управителя при осъществяване на медийната политика, като планира,
координира и ръководи всички дейности по
връзките с обществеността;
2. организира подготовката и провеждането
на информационни кампании и ежедневни
мероприятия по приоритетите на дейността в
областта на здравеопазването, като осигурява
прозрачност, своевременност и обективност;
3. организира публичните изяви на НЗОК;
4. поддържа актуализирането и публикуването на информация на интернет страницата
на НЗОК;
5. осъществява протоколно-представителната дейност в ЦУ на НЗОК;
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6. съставя и координира програмата на
управителя и служителите на НЗОК при посещения в страната и в чужбина;
7. предоставя информация за правата и
задълженията на всички нива на здравно
осигурителната система;
8. предоставя информация съгласно Закона
за достъп до обществена информация;
9. участва във формирането на комуникационната стратегия на НЗОК;
10. осъществява обратна връзка с гражданите относно удовлетвореност та им от
получената медицинска помощ;
11. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
12. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 27. Дирекция „Административна дейност, управление на собствеността и обществени поръчки“:
1. планира, организира и извършва всички
дейности, свързани с подготовката, откриването и провеждането на процедурите за възлагане на обществени поръчки в системата
на НЗОК;
2. осигурява своевременното сключване
на договорите за обществени поръчки и организира осъществяването на контрол върху
изпълнението им от страна на съответните
структурни звена, инициирали провеждането
на поръчката;
3. осъществява административно-техническото и документално-информационното
обслужване на дейността на управителя на
НЗОК и ЦУ на НЗОК;
4. организира административния документооборот и осъществява деловодната и
архивната дейност на ЦУ на НЗОК;
5. организира транспортното обслужване
в ЦУ на НЗОК и отговаря за експлоатацията
и поддържането в техническа изправност на
моторните превозни средства, собственост на
институцията;
6. организира дейността по управлението
на собствеността на НЗОК;
7. създава и поддържа в актуално състояние регистри и досиета на имотите на
НЗОК – собствени, предоставени за ползване,
наети и отдадени под наем;
8. организира административно-стопанското
обслужване и поддръжката на сградите на ЦУ
на НЗОК, както и на стопанския инвентар, офис
обзавеждането и електроинсталациите в тях;
9. организира и контролира функционирането на складовото стопанство в ЦУ на НЗОК;
10. oрганизира изпълнението на изискванията на нормативните актове, свързани с
отбранително-мобилизационната готовност
и действията при бедствия и аварии;
11. организира и следи за изпълнението
на мерките по противопожарна безопасност
в сградите на ЦУ на НЗОК;
12. организира и контролира дейностите по
пропускателния режим и физическата охрана
на сградите и имуществото на НЗОК;
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13. изготвя проекти на административни
актове, свързани с дейността на дирекцията;
14. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
15. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 28. Дирекция „Счетоводство и човешки
ресурси“:
1. осъществява методологично ръководство
върху цялостната дейност по счетоводната
отчетност на бюджетните средства в системата на НЗОК;
2. изготвя консолидирани месечни и тримесечни отчети за касовото изпълнение на
бюджета на НЗОК;
3. изготвя текущи консолидирани оборотни ведомости и годишен финансов отчет за
системата на НЗОК;
4. организира и контролира банковото
обслужване на НЗОК;
5. контролира банковите плащания на
НЗОК в Системата за електронни бюджетни
разплащания (СЕБРА);
6. организира и осъществява единна отчетност;
7. следи за документалната обоснованост
на стопанските операции и факти, като се
спазват изискванията за съставяне на документи, съгласно действащото законодателство;
8. осъществява контрол върху първичната
счетоводна документация;
9. организира и контролира извършването
на годишната инвентаризация в системата
на НЗОК;
10. съгласува всички заповеди, решения,
договори и други актове, свързани с разходване
на бюджетни средства на НЗОК;
11. подпомага функционирането на системите за финансово управление и контрол чрез
процедурата „система на двойния подпис“ с
цел законосъобразно и ефективно управление
на бюджетните средства;
12. осигурява съхраняването на счетоводните документи съгласно изискванията
на Закона за счетоводството и вътрешните
административни актове на НЗОК;
13. изготвя длъжностното и поименното
разписание на длъжностите на администрацията;
14. организира дейността по провеждане
на конкурсни процедури;
15. изготвя актове, свързани с възникването,
изменянето и прекратяването на служебните
и трудовите правоотношения на служителите
в НЗОК;
16. осъществява методологична, организационна и техническа помощ в процеса на
атестиране на служителите и в процеса на
разработване и актуализиране на длъжностните характеристики;
17. води и съхранява служебните и трудовите досиета на служителите в НЗОК;
18. планира и организира обучението на
служителите в ЦУ на НЗОК с цел повишаване
на квалификацията и кариерното развитие;
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19. изготвя становища по въпроси, свързани
с дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
20. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Раздел VII
Специализирана администрация в ЦУ на
НЗОК
Чл. 29. (1) Специализираната администрация подпомага осъществяването на правомощията на органите на управление на НЗОК,
свързани с тяхната компетентост.
(2) Специализираната администрация е
организирана в шест дирекции: „Болнична
медицинска помощ“, „Извънболнична медицинска и дентална помощ“, „Лекарствени
продукти, медицински изделия и контрол по
предписване и отпускане“, „Информационни
процеси и сигурност на информацията“, „Европейски въпроси и координация на системите
за социална сигурност“, „Бюджет и финансови
параметри“.
Чл. 30. Дирекция „Болнична медицинска
помощ“:
1. участва в подготовката по изготвяне
на НРД за медицински дейности в частта за
болнична медицинска помощ и приложенията
към него и/или решенията по чл. 54, ал. 9 и
10 ЗЗО;
2. участва в изготвянето на актове по
прилагане на НРД за медицинските дейности
и/или решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО
в частта за болнична медицинска помощ и
приложенията към тях;
3. участва в осъществяване на непосредствен контрол на изпълнителите на болнична
медицинска помощ;
4. участва в изготвяне на актовете по
чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО в частта за болнична
медицинска помощ;
5. изготвя инструкция по чл. 72, ал. 5 ЗЗО
в частта за осъществяване на непосредствен
контрол по изпълнението на договорите с
НЗОК за оказване на болнична медицинска
помощ;
6. осъществява контрол по предписване
на лекарствените проду кти, прилагани в
болничната медицинска помощ, включително
предназначените за лечение на злокачествени
заболявания;
7. извършва анализ на потреблението на
лекарствените продукти, прилагани в болничната медицинска помощ, включително
предназначените за лечение на злокачествени
заболявания;
8. изготвя анализи на база събраната и
обобщената информация за извършената и
отчетена дейност от изпълнителите на болнична медицинска помощ;
9. оказва методологична помощ на РЗОК
при сключването и изпълнението на договорите с изпълнителите на болнична медицинска
помощ;
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10. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейността на
дирекцията – след упълномощаване;
11. дава становища по въпроси, включително правни, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
12. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 31. Дирекция „Извънболнична медицинска и дентална помощ“:
1. участва в подготовката по изготвянето
на НРД за медицинските дейности и/или
решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО в частта
за извънболнична медицинска помощ и приложенията към тях;
2. участва в подготовката по изготвянето
на НРД за денталните дейности и/или решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО в частта за
извънболнична дентална помощ и приложенията към тях;
3. участва в изготвяне на актове по прилагане на НРД за медицинските дейности
и/или на решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО
в частта за извънболнична медицинска помощ;
4. участва в изготвяне на актове по прила га не на Н РД за ден та л н и т е дей нос т и
и/или на решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО
в частта за извънболнична дентална помощ;
5. участва в изготвяне на актовете по чл. 55г,
55д и 55е ЗЗО в частта за извънболнична
медицинска и дентална помощ;
6. изготвя инструкция по чл. 72, ал. 5 ЗЗО
в частта за осъществяване на непосредствен
контрол по изпълнението на договорите с
НЗОК за оказване на извънболнична медицинска и дентална помощ;
7. участва в осъществяване на непосредствен
контрол на изпълнители на извънболнична
медицинска и дентална помощ;
8. изготвя анализи на база събраната и
обобщена информация за извършената и отчетена дейност от изпълнителите на извънболнична медицинска и дентална помощ и
дава препоръки във връзка с договарянето и
непосредствения контрол на изпълнителите
на извънболнична медицинска и дентална
помощ в РЗОК;
9. осъществява процесуалното представителство по дела, свързани с дейност та
на дирекцията – след упълномощаване от
управителя;
10. дава становища по въпроси, вкл. правни, свързани с дейността и функционалната
компетентност на дирекцията;
11. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 32. Дирекция „Лекарствени продукти,
медицински изделия и контрол по предписване
и отпускане“:
1. извърша анализ на потреблението и на
дейността по предписване и отпускане на
разрешени за употреба лекарствени продук
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ти, медицински изделия и диетични храни
за специални медицински цели, заплащани
напълно или частично от НЗОК и предназначени за домашно лечение на територията
на страната, и прогнозира потреблението им;
2. осъществява дейността по договаряне
на отстъпки от стойността на лекарствените
продукти, предназначени за домашно лечение
на територията на страната, лекарствените
продукти за здравните дейности по чл. 82,
ал. 2, т. 3 от Закона за здравето и на лекарствени продукти за лечение на злокачествени
заболявания в условията на болничната медицинска помощ;
3. изготвя списъци на диетични храни за
специални медицински цели, заплащани напълно или частично от НЗОК;
4. участва в процедурата по договаряне на
стойността, до която НЗОК заплаща медицински изделия, предназначени за заболявания,
включени в списъка по наредбата по чл. 45,
ал. 3 ЗЗО, както и на медицинските изделия,
които се заплащат в условията на болнична
медицинска помощ, при условия и по ред,
утвърдени от НС на НЗОК;
5. изготвя проекти на актове и участва в
процедурите по чл. 45, ал. 10, 13 и 14 ЗЗО;
6. участва в процедурата по чл. 45, ал. 15
ЗЗО за съгласуване между НЗОК и БФС на
условията и реда за сключване на индивидуални договори за заплащане на лекарствени
продукти, медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели;
7. участва в изготвянето на инструкция по
чл. 72, ал. 5 ЗЗО в частта за осъществяване
на непосредствен контрол по изпълнението
на договорите с НЗОК за оказване на извънболнична медицинска и дентална помощ;
8. изготвя инструкция за осъществяване
на контрол по чл. 72, ал. 4 ЗЗО;
9. изготвя указания по сключване и изпълнение на договорите за отпускане на лекарствени продукти на ветераните от войните,
на военноинвалидите и военнопострадалите;
10. участва в изготвянето на актовете по
чл. 55е ЗЗО;
11. организира и осъществява дейността по
извършване на експертизи по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
12. извършва контрол по предписване на
лекарствени продукти за домашно лечение,
медицински изделия и диетични храни за
специални медицински цели;
13. участва при осъществяване на предвидения в ЗЗО непосредствен контрол по
изпълнение на договорите с притежателите
на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти;
14. събира, обработва и анализира информация от РЗОК относно резултатите от извършената контролна дейност по предписване и
отпускане на лекарствени продукти за домашно
лечение, на медицински изделия и диетични
храни за специални медицински цели;
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15. участва в подготовката по изготвянето
на НРД и/или решенията по чл. 54, ал. 9 и 10
ЗЗО в частта за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални
медицински цели и приложенията към тях;
16. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
17. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 33. Дирекция „Бюджет и финансови
параметри“:
1. организира и координира дейностите,
свързани с разработването на нормативни
актове, планове и програми в областта на
финансирането на НЗОК;
2. определя потребностите от финансови
ресурси в системата на НЗОК;
3. осъществява дейностите, свързани с изготвянето на консолидиран прогнозен бюджет
и проект на закон за бюджета на НЗОК за
съответната календарна година;
4. дава методически указания, свързани с
финансирането на системата на НЗОК;
5. подпомага ръководството на НЗОК за
правилното планиране на приходите и разпределение на разходите на НЗОК;
6. изготвя разпределение по пълна бюджетна класификация по месеци и по разпоредители
с бюджетни кредити в системата на НЗОК;
7. изготвя предложения за корекции по
закона за бюджета на НЗОК за съответната
календарна година, като контролира отразяването на промените в системата на НЗОК;
8. разработва и съгласува финансови обос
новки към проекти на нормативни актове;
9. проследява ефектите от провежданата
политика на НЗОК с оглед оптимизиране на
разходите;
10. поддържа база данни за разходите на
лечебните заведения, сключили договор с
НЗОК, анализира и докладва чрез управителя
на НЗОК на надзорния съвет на институцията;
11. изготвя разчети за месечно планиране на
разходите на НЗОК и предложения за месечни
трансфери на средства към Министерството
на финансите;
12. изготвя актовете по чл. 55г, 55д и 55е ЗЗО;
13. участва в подготовката по изготвянето
на НРД и/или решенията по чл. 54, ал. 9 и
10 ЗЗО и приложенията към тях в частта им,
свързана с функционалната компетентност
на дирекцията;
14. организира и контролира процеса на
планиране на инвестиционната програма на
НЗОК и предлага същата за утвърждаване от
Надзорния съвет на НЗОК;
15. изготвя предложения и списък за капиталови разходи за нуждите на НЗОК;
16. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
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17. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Чл. 34. Дирекция „Информационни процеси и сигурност на информацията“:
1. разработва правила в областта на информационните технологии, като планира,
организира и координира проу чването и
прилагането на нови приложни и технически
средства за информационно осигуряване на
бизнес процесите със системата на НЗОК и
на изпълнителите на медицинска и дентална
помощ;
2. осигурява нормалното функциониране,
администриране и развитие на интегрираната
информационна система (ИИС) на НЗОК като
система с възможност за разширяване, оптимизиране и адаптиране към нови изисквания
и потребности;
3. планира поддръжката и администрирането на техническата и комуникационната
инфраструктура;
4. осъществява и контролира дейността
на НЗОК по предоставяне на информация от
ИИС в случаите, определени от ЗЗО;
5. разработва и контролира прилагането
на информационните стандарти и формат на
данни при обмен на информация с договорни
партньори, външни организации, институции
и фирми;
6. участва в изработване на актове, свързани
с информационното функциониране на НЗОК;
7. участва в подготовката по изготвянето
на НРД за медицинските дейности и НРД
за денталните дейности и/или решенията по
чл. 54, ал. 9 и 10 ЗЗО и приложенията към
тях в частта им, свързана с функционалната
компетентност на дирекцията;
8. оказва методична помощ на РЗОК по
въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
9. организира дейности, свързани с планиране, въвеждане, поддръжка и извеждане
от експлоатация на програмни и технически
ресурси в структурата на НЗОК;
10. отговаря за цялостната дейност по
оперативна съвместимост и интегрираност на
използваните информационни и програмни
системи и техническа инфраструктура;
11. осигурява системна и техническа поддръжка в управление на информационната
система на НЗОК в съответствие с действащото законодателство;
12. анализира потребностите, изготвя и
предлага план за развитие на приложната и
техническата инфраструктура в съответствие
с целите на НЗОК, като осигурява сигурност
и качество при проектиране, разработка,
тестване и внедряване;
13. ръководи дейностите, свързани с постигане на мрежова и информационна сигурност
на администрацията, в която работи, в съответствие с нормативната уредба и политиките
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и целите за мрежова и информационна сигурност на организацията във взаимодействие с
дирекция „Вътрешен одит“;
14. следи за прилагането на стандартите,
политиките и правилата за информационна
сигурност и управление на риска в админис
трацията;
15. ръководи периодичните оценк и на
рисковете за информационната сигурност и
спазването на приетите политики и процедури;
16. координира обучението на ръководителите и служителите в административното звено във връзка с информационната сигурност;
17. отговаря за защитата на интелектуалната собственост и материалните активи на
административното звено в областта на информационните и комуникационните технологии;
18. участва в изготвянето на политиките,
целите, процедурите и метриката за оценка
на информационната сигурност;
19. разследва и анализира инцидентите в
областта на мрежовата и информационната
сигурност;
20. разработва и предлага за утвърждаване
от управителя инструкциите, произтичащи от
наредбата по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното управление, както и всички други
необходими указания и процедури;
21. следи новостите за заплахи за сигурност
та, отчитайки наличния в администрацията
софтуер и хардуер, и организира своевременното инсталиране на коригиращ софтуер
(patches);
22. при възникване на какъвто и да е инцидент, свързан с информационната сигурност,
го документира и информира незабавно управителя и компетентните органи по наредбата
по чл. 43, ал. 2 от Закона за електронното
управление;
23. разработва и предлага иновативни
решения и архитектури за подобряване на
информационната сигурност на НЗОК;
24. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията.
Чл. 35. Дирекция „Европейски въпроси
и координация на системите за социална
сигурност“:
1. планира, координира и осъществява
трансгранично сътрудничество с партньори
от други страни съобразно принципите за
свободно движение на хора и услуги;
2. осъществява дейността по прилагане на
принципите за координация на системите за
социална сигурност при упражняване на правото на свободно движение на хора и услуги;
3. осигурява методологията по прилагане
на разпоредбите на европейското социално
законодателство (регламенти, директиви, решения) и провежда консултации за граждани
в тази област;
4. осъществява дейността по обработка на
документи, свързани с прилагане на принципите за координация на системите за социална
сигурност в рамките на Европейския съюз,
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Европейското икономическо пространство
и Конфедерация Швейцария – Европейска
здравноосигурителна карта (ЕЗОК) и Удостоверение за временното є заместване, европейски хартиени и електронни формуляри за
трансгранична здравна помощ, писма и др.;
5. представлява НЗОК в преговори за изработването и договарянето на двустранни
спогодби за социално осигуряване, включващи в обхвата си въпросите на здравното
осигуряване с други държави;
6. осъществява дейността по обработка
на документите, свързани с прилагането на
двустранни спогодби за социално осигуряване,
включващи в обхвата си въпросите на здравното осигуряване – двуезични формуляри,
заявления, писма на осигурени граждани и
други относими документи;
7. осъществява дейността по организацията
на плановото лечение в чужбина и трансграничното здравно обслужване;
8. осъществява дейността, свързана с разглеждане на документи на лица, кандидатстващи за възстановяване на разходи, заплатени
от тях за оказана необходима медицинска
помощ, при временен престой извън държавата по осигуряването им;
9. изготвя становища по всички въпроси
относно прилагане на принципите за координация на системите за социална сигурност при
упражняване правото на свободно движение
на хора и услуги;
10. дава становища по въпроси, свързани с
дейността и функционалната компетентност
на дирекцията;
11. оказва методологична помощ на РЗОК
по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

СТРУКТУРА И ФУНКЦИИ НА РАЙОННИТЕ
ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНИ К АСИ
Чл. 36. (1) Районните здравноосигурителни
каси и техните поделения са организационни
структури на НЗОК.
(2) Седалищата на районните здравноосигурителни каси се определят съгласно списък,
приет от Министерския съвет, а седалищата
на техните поделения се определят със заповед
на управителя.
Чл. 37. (1) Районната здравноосигурителна
каса се управлява и представлява от директор.
(2) Директорът на РЗОК се назначава по
трудово правоотношение след провеждане
на конкурс по реда на Кодекса на труда и
в съответствие с приетите от НС на НЗОК
правила за срок 4 години.
Чл. 38. Директорът на РЗОК при осъществяване на дейността се подпомага от заместник-директор, който замества директора при
отсъствие.
Чл. 39. Директорът на РЗОК:
1. представлява РЗОК на териториално
равнище;
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2. организира и ръководи дейността на
РЗОК в съответствие със ЗЗО и действащата
нормативна уредба, решенията на надзорния
съвет и актовете на управителя на НЗОК;
3. изпълнява функциите на ръководител по
смисъла на Закона за финансовото управление
и контрол в публичния сектор в рамките на
правомощията, предоставени му от закона,
надзорния съвет и управителя;
4. действа като второстепенен разпоредител
със средствата на НЗОК;
5. сключва, изменя и прекратява договорите
с изпълнителите на медицинска и на дентална
помощ, както и с търговците на дребно на
лекарствени продукти на територията на РЗОК;
6. осъществява непосредствения контрол
по изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и дентална помощ;
7. прекратява договорите с изпълнителите
на медицинска помощ в случаите по чл. 59,
ал. 11 ЗЗО;
8. прави мотивиран отказ за сключване на
договор в случаите, когато лечебното заведение не отговаря на условията и критериите
по чл. 59б, ал. 1 ЗЗО;
9. издава писмени покани за възстановяване на получени суми без правно основание;
10. издава наказателни постановления по
реда на ЗАНН за установени административни
нарушения по ЗЗО;
11. заплаща на изпълнителите на медицинска и на дентална помощ, както и на
търговците на дребно на лекарствени продук
ти на територията на РЗОК за извършената
и отчетената дейност по реда и в сроковете,
предвидени в НРД и сключените договори;
12. ръководи и осъщест вява ц ялостен
контрол върху:
а) функционирането на информационните
системи;
б) оперативно-счетоводната и административно-стопанската дейност;
в) опазването и поддръжката на активите
и информацията в РЗОК;
г) представя ежемесечни отчети за дейността на РЗОК и изпълнението на бюджета
на РЗОК в обхват и формат, определени от
управителя на НЗОК;
13. извършва служебен избор на общопрактикуващ лекар и лекар по дентална медицина
при условията и по реда, предвидени в НРД;
14. осъществява други правомощия, определени в действащото законодателство, в
правилника и в решенията на НС на НЗОК.
Чл. 40. (1) За осъществяване на дейността
на РЗОК се създава администрация, чиято
структура и обща численост се утвърждава
от управителя на НЗОК по предложение на
директора на РЗОК.
(2) Администрацията на РЗОК е обща и
специализирана.
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Чл. 41. Общата администрация подпомага
осъществяването на правомощията на директора на РЗОК, създава условия за осъществяване на дейността на специализираната
администрация, като:
1. разработва проектобюджета на РЗОК и
отчетите за изпълнение на бюджетните сметки
в съответствие с нормативните актове;
2. осъществява съвместно с ЦУ на НЗОК
политика за подбор, обучение и развитие на
кадрите;
3. подготвя и предоставя на ЦУ на НЗОК
информация за дейността си в съответствие
с решенията на надзорния съвет и актовете
на управителя на НЗОК;
4. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производства, образувани във връзка с дейността
на РЗОК, след упълномощаване;
5. осъществява процесуално представителство по административни и съдебни производства, образувани във връзка с дейността
на НЗОК, след упълномощаване;
6. обобщава и анализира съдебните дела
и спорове с участието на РЗОК;
7. изготвя договори и други актове;
8. осъществява връзки с обществеността
и осигурява информационно здравноосигурените лица на територията на РЗОК;
9. изпълнява счетоводната отчетност на
дейността.
Чл. 42. Специализираната администрация
подпомага директора на РЗОК за осъществяване на неговите правомощия в организацията и контрола на задължителното здравно
осигуряване, като:
1. осъществява непосредствен контрол по
изпълнение на договорите за оказване на
медицинска и/или дентална помощ съгласно
чл. 72, ал. 2 ЗЗО;
2. участва при осъществяване на предвидения в ЗЗО непосредствен контрол по
изпълнение на договорите с притежателите
на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти.
Г л а в а

п е т а

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ, РАБОТНО ВРЕМЕ И ПОЧИВКИ
Чл. 43. В дейността си служителите на
НЗОК спазват Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация.
Чл. 44. (1) Управителят, подуправителят
и сл у ж и тели те на НЗОК имат п раво на
представително работно облекло за всяка
календарна година.
(2) Размерът на средствата за представително работно облекло на:
1. управителя се определя с решение на
Надзорния съвет на НЗОК;
2. държавните служители се определя със
заповед на управителя в нормативно определените рамки;
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3. работещите по трудово правоотношение се определя със заповед в съответствие
с вътрешните правила за реда и условията
за предоставяне на представително работно
облекло.
Чл. 45. (1) Работното време на служителите
в НЗОК е 8 часа дневно и 40 часа седмично
при 5-дневна работна седмица.
(2) Работното време в ЦУ на НЗОК е от 9
до 17,30 ч., с обедна почивка от 30 минути в
периода от 12 до 13 ч.
(3) Със заповед на управителя на НЗОК
се утвърждават критериите за определяне на
служители с работно време с променливи
граници и контрол по спазване на работното
време.
(4) Със заповед на директора на РЗОК се
определят работното време и почивките в
съответната РЗОК, критериите за определяне
на служители с работно време с променливи
граници и контролът по спазване на работното време.
Г л а в а

ш е с т а

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ДРУГИ ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ, ИНСТИТУЦИИ И ЛИЦА
Чл. 46. (1) При осъществяване на своите
функции НЗОК взаимодейства с Народното
събрание, изпълнителната власт, Националната агенция по приходите, Националния
осигурителен институт, Националния статистически институт, Българската народна банка,
с другите държавни органи и институции, с
органите на местното самоуправление и местната администрация, с органите на съдебната
власт, както и с пациентски организации.
(2) За целите на ал. 1 могат да бъдат
сключвани споразумения и приемани други
съвместни актове.
Г л а в а

с е д м а

ЕКСПЕРТИЗИ
Чл. 47. (1) Националната здравноосигурителна каса на основание чл. 78, т. 2 ЗЗО
извършва експертиза при необходимост от
скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в националните рамкови
договори, по чл. 53, ал. 1 ЗЗО.
(2) Експертизата се извършва от Комисията
за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2
ЗЗО в ЦУ на НЗОК.
Чл. 48. (1) Комисията за извършване на
експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО (комисията)
осъществява следните основни функции:
1. разглежда заявления на задължително
здравноосигу рени лица (ЗЗОЛ) за скъпоструващи лекарствени продукти, за които
е установено, че се извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
2. извършва експертиза за лекарствените
продукти по т. 1;
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3. изготвя мотивирани решения, които
представя на управителя на НЗОК за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК – образец по приложение № 8
към Наредба № 4 от 2009 г. за условията и
реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (обн., ДВ, бр. 21 от 2009 г.;
изм., бр. 91 от 2009 г.).
(2) При осъществяване на функциите си
комисията:
1. води необходимата документация;
2. създава и поддържа регистри за ЗЗОЛ, на
които са издадени решения за утвърждаване
на протоколи, респ. отказ за утвърждаване.
(3) Комисията осъществява следните допълнителни функции:
1. осъществява методологична помощ на
комисиите в РЗОК, които осъществяват експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на лекарствени продукти
в случаите, предвидени в НРД;
2. извършва анализ на дейността на комисиите на основание данните, получени от РЗОК;
3. дава становище на управителя в случаите
на жалба срещу решенията на директора на
РЗОК по издаване на протоколи за скъпоструващи лекарства, както и при отпускане
на лекарствени продукти по чл. 56, ал. 3 ЗЗО
извън установения ред;
4. изготвя предложения за необходимостта,
целесъобразността и параметрите съобразно
изискванията на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания
и групи лекарствени продукти в случаите на
необходимост от експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО;
5. изготвя становища до управителя във
връзка с утвърдени от РЗОК протоколи за
отпускане на лекарствени продукти;
6. участва в съвместни проверки с контролните органи на НЗОК/РЗОК по въпроси,
свързани с дейността на комисиите в РЗОК,
осъществяващи експертизна дейност за утвърждаване на протоколи за отпускане на
лекарствени продукти.
Чл. 49. С Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, който
подлежи на утвърждаване при условията на
този раздел, се предписват скъпоструващи
лекарствени продукти, за които са налице
следните условия:
1. включени са в приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) по чл. 262,
ал. 5, т. 1 ЗЛПХМ;
2. в ПЛС за тези лекарствени продукти
е посочено, че се извършва експертиза по
чл. 78, т. 2 ЗЗО;
3. заплащат се със средства от НЗОК по
реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО.
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Чл. 50. (1) Съставът на комисията за извършване на експертиза по чл. 78, т. 2 ЗЗО се
определя със заповед на управителя.
(2) Комисията се състои от председател,
седем постоянни членове и двама резервни
членове.
(3) При отсъствие на постоянен член на
комисията за конкретно заседание същият
се замества от резервен член, определен от
председателя на комисията.
(4) Председателят, постоянните членове и
резервните членове на комисията са служители
на ЦУ на НЗОК с придобито висше образование с образователно-квалификационна степен
„магистър“ по професионално направление
„Медицина“ и/или „Фармация“.
(5) В заповедта по ал. 1 се определя секретар, който осигурява технически дейността є.
Чл. 51. (1) Комисията се подпомага от
външни експерти, които са лекари/лекари по
дентална медицина с придобити специалности
по профила на заболяванията на лицата, чиито
заявления комисията разглежда.
(2) Външните експерти се определят със
заповед на управителя на НЗОК по предложение на председателя на комисията.
(3) На всяко заседание на комисията участват външен/ни експерт/и по специалности,
съответстващи на профила на заболяванията
на лицата, чиито молби се разглеждат. Всеки
външен експерт участва в заседание на комисията при вземане на решения с право на глас.
(4) Ежемесечно председателят на комиси ята определ я график на заседани ята и
външния(ите) експерт(и) по специалности съобразно профила на заболяванията на лицата,
чиито заявления ще се разглеждат.
(5) В случаите, в които външен експерт
е възпрепятстван да участва в заседание на
комисията, се включва друг външен експерт
при условията и по реда на ал. 3 и 4.
(6) Управителят на НЗОК сключва договор
с всеки външен експерт за участията му в заседанията на комисията, в който се определят
правата и задълженията на страните.
(7) При необходимост комисията може да
изиска мнение или становище от служители
на НЗОК или от външни експерти извън състава на определените със заповедта по ал. 2
външни експерти.
Чл. 52. (1) Заседанията на комисията се
свикват и ръководят от председателя, а в негово
отсъствие – от определен от комисията член.
(2) При необходимост председателят на комисията може да свика извънредно заседание.
(3) Комисията провежда заседанията си в
присъствие на не по-малко от петима членове,
включително председателстващия заседанието, както и на най-малко един външен експерт
по профила на заболяванията на лицата, чиито
молби ще се разглеждат.
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Чл. 53. (1) Заявленията за утвърждаване
на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, се подават в
РЗОК, на територията на която лицето е
осъществило правото си на избор на общопрактикуващ лекар.
(2) Районната здравноосигурителна каса
изпраща подадените док у менти в Ц У на
НЗОК в срок до 5 дни считано от датата на
постъпването им в РЗОК заедно с писмено
становище по образец, утвърден от управителя на НЗОК, относно тяхната пълнота,
информация за здравноосигурителния статус
на лицето или за правото му да получи от
НЗОК лекарствени продукти за сметка на
чужда осигурителна институция (за лица,
осигурени в друга държава), данни за провеждано лечение до момента (ако е проведено
такова) и оригинал на предходния протокол с
изпълнени предписания по него (ако е издаден и утвърден такъв), данни за провеждано
лечение до момента (ако е проведено такова).
(3) В случаите, когато заявлението се подава от лице на възраст от 14 до 18 години,
както и от ограничено дееспособно лице,
заявлението се подписва и от негов родител,
респ. попечител.
Чл. 54. (1) Към заявлението по чл. 53,
ал. 1 се прилагат документи, необходими за
извършване на експертиза и утвърждаване
на издадения протокол, които се определят
в НРД, както и в утвърдените изисквания на
НЗОК при издаване на протоколи за лечение
по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти.
(2) Към заявлението по чл. 53, ал. 1 задължително се прилага декларация, че заинтересованото лице е задължително здравноосигурено в Република България и не се осигурява
в друга държава от ЕС/ЕИП/Конфедерация
Швейцария.
(3) В случай на необходимост комисията
може да изиска от заявителя/институция/външен експерт допълнителна информация – медицинска или за здравноосигурителни вноски,
извън изискуемите документи, за всеки отделен случай. До представяне на изискваните
документи срокът за издаване на решение
за утвърждаване/отказ от утвърждаване на
протокола спира да тече.
(4) В случаите, когато не са подадени
изискуемите документи по ал. 1, както и при
непредставяне на допълнителната информация по ал. 2, комисията уведомява лицето
чрез РЗОК и определя подходящ съобразно
заболяването срок за представянето им. До
представянето на необходимите документи
или информация срокът за издаване на решение за утвърждаване/отказ от утвърждаване
на протокола спира да тече. Комисията не
носи отговорност за събития, произтичащи от
забавеното предоставяне на документацията.
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Чл. 55. (1) Комисията разглежда заявления,
извършва експертиза и представя на управителя на НЗОК проект на решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в срок до два месеца считано от
датата на подаване на документите в РЗОК,
когато на лицето не са отпускани до този
момент лекарствени продукти по протокол
за същото заболяване, заплащани напълно
или частично от НЗОК.
(2) Извън случаите по ал. 1 комисията
разглежда заявления, извършва експертиза и
представя на управителя на НЗОК проект на
решение за утвърждаване/отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства,
заплащани от НЗОК/РЗОК, в 30-дневен срок
от постъпването на документите в НЗОК.
Чл. 56. (1) Комисията взема решения за
всеки отделен случай с мнозинство половината плюс един от присъстващите членове на
комисията и външните експерти за конкретното заседание.
(2) В случаите, когато някои от членовете
са гласували „против“, те излагат писмени
мотиви за това. Мотивите са неразделна част
от протокола, в който са отразени взетите
решения.
(3) Членовете на комисията не могат да се
въздържат от гласуване.
Чл. 57. (1) За всяко заседание комисията
изготвя отделни протоколи по утвърдените
изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни заболявания и
групи лекарствени продукти. Всеки протокол
съдържа:
1. дата, място и час на провеждане на
заседанието;
2. присъстващи членове на комисията и
външни експерти на конкретното заседание;
3. списък на постъпилите заявления;
4. поискана/получена допълнителна информация и/или становища в случаите, когато
комисията е преценила необходимостта от
такива;
5. допълнително поискана информация и/
или становища в случаите, когато комисията
е преценила необходимостта от такива;
6. решения на комисията по всяко заявление – относно неговата допустимост и
основателност;
7. мотивирани предложения до управителя на НЗОК по всяко заявление (случай)
за издаване на решение за утвърждаване/
отказ за утвърждаване на издаден Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК;
8. дата на съставяне на протокола.
(2) Протоколът се подписва от всички
членове на комисията, участвали в конкретното заседание, от външните експерти и се
регистрира в деловодство в ЦУ на НЗОК.
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Чл. 58. (1) Когато комисията установи,
че заявлението по чл. 53, ал. 1 е допустимо,
извършва проверка на предпоставките за
неговата основателност:
1. лицето да е здравноосигурено в НЗОК с
непрекъснати здравноосигурителни права – за
лицата, осигурени в НЗОК;
2. с подадения Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, са
предписани лекарствени продукти за домашно
лечение на територията на страната, които
отговарят на условията по чл. 49;
3. назначената терапия в протокола отговаря
на утвърдените изисквания на НЗОК при издаване на протоколи за лечение по конкретни
заболявания и групи лекарствени продукти;
4. наличие на всички изискуеми документи
и/или представените не отговарят на изискванията на НЗОК при издаване на протоколи
за лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
5. наличие на утвърдените изисквания на
НЗОК при утвърждаване на протоколи за
лечение по конкретни заболявания и групи
лекарствени продукти;
6. спазване на предписаната терапевтична
схема по одобрен протокол при постъпили
молби за следващ курс на лечение;
7. спазване на общите изисквания на ЗЗО,
ЗЛПХМ, нормативните актове по прилагането
им, както и НРД.
(2) Изключение по ал. 1, т. 3 се допуска
само в случаи на документално доказана
медицинска обосновка.
Чл. 59. (1) Комисията разглежда предписаните в Протокол за предписване на лекарствени продукти, заплащани от НЗОК/РЗОК,
лекарствени продукти и има право да:
1. приеме предписаните лекарствени продукти;
2. приеме предписаните в представения
протокол със следните промени – количество
на лекарственото вещество, дневна (седмична)
доза, схема на приложение и срок на лечение;
3. да не приеме предписаните лекарствени
продукти, като посочи основанията за това.
(2) Комисията няма право да заменя лекарствения продукт, предложен в Протокол
за предписване на лекарства, заплащани от
НЗОК/РЗОК. Замяна на лекарствен продукт
се извършва само по медицински показания
по преценка на съответното лечебно заведение, издало протокола, и след информирано
съгласие на пациента.
Чл. 60. (1) Въз основа на всеки протокол
и от разените в него решени я комиси ята
изготвя проект на мотивирано решение на
управителя на НЗОК, в което се посочват
лицата, на които се утвърждават съответните
протоколи и на които ще им бъдат отпуснати
предписаните лекарства за домашно лечение,
заплащани от НЗОК.
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(2) При решение на комисията да не се
утвърди издаден протокол се изготвя проект
на индивидуално мотивирано решение на
управителя, в което се посочват мотивите
за отказа.
Чл. 61. Протоколите от всяко заседание с
приложени към него проекти на решения се
представят на управителя в еднодневен срок
от изготвяне на проектите на решения.
Чл. 62. Членовете на комисията нямат
право да разпространяват данни, станали им
известни при или по повод участието им в
комисията.
Чл. 63. Управителят на НЗОК издава:
1. решение, в което се посочват лицата, на
които се утвърждават съответните протоколи
за отпускане на предписаните лекарствени
продукти за домашно лечение, заплащани
от НЗОК;
2. индивидуални мотивирани решения за
отказ за утвърждаване на Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/
РЗОК – при липса на предпоставка/и за неговата основателност.
Чл. 64. (1) На основание на решението по
чл. 64, т. 1 комисията вписва в издадения на
лицето Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, решение за
утвърждаване на протокола с посочване на
количеството на лекарствения продукт, заплащан от НЗОК. Заверено копие от протокола
се прилага и съхранява в документацията,
формираща досието на лицето в ЦУ на НЗОК.
(2) В срок до 3 работни дни от датата на
издаване на решенията по чл. 63 в РЗОК се
изпращат:
1. препис-извлечение от решението по чл. 63,
т. 1 относно лицата от съответната РЗОК;
2. решенията за отказ по чл. 63, т. 2;
3. оригиналните протоколи за предписване на лекарствени продукти, заплащани от
НЗОК/РЗОК, в които е вписано решението за
утвърждаване на протокола за отпускане на
скъп лекарствен продукт, заплащан от НЗОК.
(3) В РЗОК, чрез която е подадено заявлението, лицето получава срещу подпис
оригиналния Протокол за предписване на
лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК, в
който е вписано решението на комисията или
заповедта за отказ.
(4) При постъпило писмено искане от лицето
на същото се предоставя заверено копие на
препис-извлечението на решенията по чл. 63.
(5) При невъзможност лицето да получи
документите по ал. 4 същите могат да се
предоставят на негов(а) съпруг(а), законен
представител, настойник, попечител и ли
друго изрично упълномощено лице срещу
представяне на съответен документ, доказващ
качеството на получателя.
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Чл. 65. Назначаване на терапията с лекарствени продукти по Протокол за предписване
на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК,
тяхното отпускане и заплащане се извършва
по ред и начин, установени в ЗЗО, ЗЛПХМ,
нормативните актове по тяхното прилагане,
както и в НРД.
Чл. 66. (1) Управителят издава решение
за прекратяване на действието по отношение
на дадено лице на решението, с което разрешава отпускането на скъп(и) лекарствен(и)
продукт(и), заплащан(и) от НЗОК, и прекратява действието на утвърдения и заверен Протокол за предписване на лекарства, заплащани
от НЗОК/РЗОК (когато протоколът е в срок
на валидност), в следните случаи:
1. смърт на пациента;
2. промяна на терапията, дозата или прекратяване на лечението, включително и в
случаите на поява на нежелани лекарствени
реакции;
3. в случай на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола;
4. при промяна на условията, реда и начина
за отпускане на лекарствения продукт;
5. в случаите на отмяна на протокол, издаден от комисията в РЗОК, от комисията в
ЦУ на НЗОК;
6. при констатирано дублиране на протокол,
издаден на едно и също лице, за припокриващи се периоди и за един и същ лекарствен
продукт, в различни РЗОК и/или НЗОК;
7. при изключване на лекарствен продукт
от приложение № 1 на ПЛС;
8. в случаите на изтегляне на заявление
от притежател на разрешение за употреба на
лекарствени продукти или други обстоятелства
по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 ЗЗО.
(2) В случаите на изгубване, повреждане или
унищожаване на протокола не се предоставя
копие на лицето. В тези случаи комисията
служебно съставя нов протокол за остатъчния
срок съобразно назначената терапия.
Чл. 67. (1) В ЦУ на НЗОК се съхранява и
обработва информация за ЗЗОЛ, получаващи
скъпоструващи лекарствени продукти по реда
на тези правила и при спазване разпоредбите
на Закона за защита на личните данни.
(2) Ежемесечно секретарят на комисията
изготвя справка за броя на ЗЗОЛ, за които е
разрешено отпускането на скъпи лекарствени
продукти, и за прогнозния размер на средствата за предоставяне на съответното лечение.
Чл. 68. Информация за движението на
протоколите, разглеж дани от комиси ята,
се предоставя само в съответната РЗОК на
лицето (или на негов родител/настойник/
попечител/пълномощник) срещу документ
за самоличност.
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ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. В срок до един месец от влизането в
сила на правилника управителят утвърждава
длъжностно разписание на служителите в
НЗОК.
§ 2. За заварените директори на РЗОК,
заемащи длъжността след проведен конкурс,
срокът по чл. 37, ал. 2 тече от деня, в който е получено съобщението за резултата от
конкурса.
§ 3. Този правилник се приема на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за здравното осигуряване и отменя Правилника за
устройството и дейността на Националната
здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 53 от
2012 г.; доп., бр. 68 от 2013 г.).
§ 4. Правилникът е приет от Надзорния
съвет на НЗОК с Решение № РД-НС-04-107
от 28.08.2013 г. и влиза в сила от датата на
обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет:
Людмила Петкова
Приложение
към чл. 19, ал. 3
Численост на персонала на Националната
здравноосигурителна каса
Административно звено
в това число:
Централно управление
в това число:
Управител
Подуправител
Главен секретар
Дирекция „Вътрешен одит“
Инспекторат
Финансови контрольори
Обща администрация
в това число:
Дирекция „Правни дейности“
Дирекция „Връзки с обществеността“
Дирекция „Административна дейност, управление на собствеността
и обществени поръчки“
Дирекция „Счетоводство и човешки ресурси“
Специализирана администрация
в това число:
Дирекция „Болнична медицинска
помощ“
Дирекция „Извънболнична медицинска и дентална помощ“
Дирекция „Лекарствени продукти,
медицински изделия и контрол по
предписване и отпускане“
Дирекция „Бюджет и финансови
параметри“

Численост –
брой 2261
325
1
1
1
11
5
2
99
16
15
46
22
205
40
46
37
34
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Административно звено

Численост –
брой 2261
Дирекция „Информационни проце30
си и сигурност на информацията“
Дирекция „Европейски въпроси
18
и координация на системите за
социална сигурност“
Териториални поделения
1936
6745

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
Наредба за изменение и допълнение на На
редба № 2 от 2003 г. за условията и реда за
провеждане на изпита за помощник-нотариуси
по заместване (ДВ, бр. 59 от 2003 г.)
§ 1. Член 2 се изменя така:
„Чл. 2. (1) Изпитът за помощник-нотариуси
по заместване се провежда два пъти годишно – през месец април и месец октомври.
(2) Министърът на правосъдието насрочва
изпита за помощник-нотариуси по заместване
със заповед. Заповедта съдържа времето и
мястото за провеждане на изпита, срока за
подаване на заявленията, размера на дължимата такса и номера на банковата сметка, по
която се превежда.
(3) Копие от заповедта на министъра на
правосъдието се изпраща на Нотариалната
камара.
(4) Заповедта се обявява на видно място в
сградата на Министерството на правосъдието
и в Нотариалната камара и се публикува на
интернет страниците на Министерството на
правосъдието и на Нотариалната камара.“
§ 2. В чл. 3, ал. 3, изречение първо, след
думите „съдебна практика“ се добавя „на
хартиен носител“.
§ 3. Член 4 се изменя така:
„Чл. 4. Нотариусът и кандидатът за помощник-нотариус по заместване подават писмено
заявление до министъра на правосъдието, към
което прилагат документите по чл. 11, ал. 2 от
Закона за нотариусите и нотариалната дейност,
удостоверение от Нотариалната камара, че
кандидатът е вписан като помощник-нотариус
и документ за стажа по чл. 8, ал. 2 от Закона
за нотариусите и нотариалната дейност.“
§ 4. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Министърът на правосъдието одобрява
списък на допуснатите до изпита кандидати и
списък на кандидатите с нередовни документи,
които се обявяват на видно място в сградата
на Министерството на правосъдието и се
публикуват на интернет страницата на Министерството на правосъдието. Списъците се
изпращат за сведение на Нотариалната камара.
2. Създава се ал. 3:
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„(3) След изтичане на срока по ал. 2 министърът на правосъдието одобрява окончателен
списък на допуснатите до изпит кандидати,
който се обявява по реда на ал. 1.“
§ 5. Член 8 се изменя така:
„Чл. 8. (1) Изпитната комисия съставя списък на конкретните теоретични и практически
въпроси за изпита съгласно приложението по
чл. 3, ал. 2.
(2) Изпитната комисия изготвя график за
провеждане на изпита. Графикът се обявява на
видно място в сградата, където се провежда
изпитът, и на интернет страницата на Министерството на правосъдието не по-късно от 5
дни преди датата на провеждане на изпита.
(3) Неявилите се по график кандидати
могат да се явят на изпит в същия или на
следващия изпитен ден след приключване на
изпита на кандидатите по графика.“
§ 6. Член 9 се изменя така:
„Чл. 9. (1) Изпитът на кандидата се провежда в присъствието на изпитната комисия
и следващите се по графика до 5 кандидати.
(2) Изпитът на всеки от кандидатите по
графика за изпитния ден започва с изтегляне
на 2 билета с въпроси – един теоретичен и
един практически въпрос. Номерата на изтеглените въпроси се отразяват в протокола
за провеждане на изпита.“
§ 7. Член 10 се изменя така:
„Чл. 10. (1) Конкурсната комисия оценява
положения изпит със слаб (2), среден (3), добър
(4), много добър (5), отличен (6).
(2) Всеки член на комисията нанася оценките от изпита в протокола по чл. 9, ал. 2.
Резултатът на всеки кандидат е средноаритметичното число от сбора на оценките, дадени
от всички членове на комисията. Получената
по този начин окончателна оценка се обявява незабавно на кандидата и останалите
присъстващи в изпитната зала и се вписва
от председателя в протокола.
(3) Правоспособност на „помощник-нотариус по заместване“ придобиват само кандидатите, получили оценка най-малко добър (4).“
§ 8. В чл. 11 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Протоколът за провеждане на изпита
се изготвя в три еднообразни екземпляра и
се подписва от всички членове на комисията.
В 3-дневен срок от приключването на изпита
екземпляр от протокола се изпраща на министъра на правосъдието.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) Извлечение от протокола с окончателните резултати от изпита се обявява на
видно място в сградата на Министерството
на правосъдието и се публикува на интернет
страницата на Министерството на правосъдието. Копие от извлечението от протокола се
изпраща и на Нотариалната камара.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 9. Приложението към чл. 3, ал. 2 се
изменя така:
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„Приложение
към чл. 3, ал. 2
Списък на примерните въпроси за провеждане
на изпита за помощник-нотариуси по заместване:
1. Физически лица – правна индивидуализация, правоспособност и дееспособност.
2. Юридически лица – понятие и видове.
Създаване, преобразуване и прекратяване на
юридическите лица.
3. Търговски дружества, кооперации и юридически лица с нестопанска цел – видове, управление и представителство.
4. Обекти на гражданското правоотношение – видове и правно положение.
5. Територии и поземлени имоти. Видове
територии и поземлени имоти.
6. Право на собственост – същност и видове.
7. Съсобственост – понятие и видове. Способи
за възникване и за прекратяване на съсобствеността. Разпореждане със съсобствен недвижим имот.
8. Регулиране и застрояване на поземлените
имоти. Подробни устройствени планове – правна
уредба и действие.
9. Ограничени вещни права – понятия, съдържание и видове.
10. Право на строеж и право на надстрояване
и пристрояване – понятие и съдържание. Способи за учредяване. Прекратяване на правото на
строеж и право на надстрояване и пристрояване.
11. Право на ползване – понятие и съдържание.
Способи за придобиване и изгубване.
12. Сервитутни вещни права – същност, видове, правна уредба.
13. Етажна собственост – понятие и правен
режим. Видове етажна собственост. Възникване
и прекратяване на етажната собственост.
14. Способи за придобиване на вещни права – понятие и видове.
15. Придобиване на държавни и общински
имоти по реда на ЗДС, ЗОС и Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Държавата
и общините като субект на гражданското право.
16. Възстановяване (реституция) на правото на
собственост по ЗСПЗЗ, ЗВСГЗГФ, ЗВСОНИ, ЗВСНОИ
по ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ, ЗДИ и ЗС и др.
17. При до би ва не ч р е з да вно с т но в ла де ние – същност и правна уредба.
18. Давностни срокове – начало и край, спиране и прекъсване. Способи за прекратяване на
вещни права.
19. Правни сделки – понятие и видове сделки.
Сключване на сделките.
20. Форма на сделките – видове и значение.
Съдържание на сделките.
21. Недействителност на сделките – правна
уредба, понятие и видове.
22. Представителство – възникване, обем и
прекратяване на представителната власт. Видове
представителство.
23. Упълномощаване – понятие, извършване,
действие. Видове упълномощаване. Преупълномощаване.
24. Нотариални удостоверявания при сключване на облигационни договори – прехвърляне на
вземания и задължения, встъпване и заместване
в дълг, залог, наем, аренда и др.
25. Ипотека – обща характеристика и видове.
Учредяване на ипотека. Вписвания, отбелязвания
и заличаване на ипотеката.
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26. Имуществени отношения между съпрузите.
Имуществено-правни режими.
27. Наследяване – понятие и видове. Наследство. Откриване на наследство. Приемане и отказ
от наследство. Продажба на наследство.
28. Наследяване по закон. Кръг на наследниците. Ред на наследяване. Основни правила за
наследяване по закон.
29. Нас лед я ва не по за веща н и я. За вещание – понятие и видове. Форма и съдържание
на завещанието. Запазена и разполагаема част.
30. Общи правила на охранителните производства – спиране и прекъсване на охранителното
производство. Общи правила за нотариалните
производства.
31. Същност и видове нотариални удостоверявания.
32. Ст рани и у част ници в нотариа лни те
производства.
33. Доказателства и доказателствени средства
в нотариалното производство.
34. Доказване правото на собственост. Документи с доказателствена сила на нотариален акт.
35. Нотариален акт за правни сделки – форма,
издаване, съдържание.
36. Нотариален акт, удостоверяващ вещни
права върху недвижим имот – форма, издаване,
съдържание.
37. Нотариално удостоверяване на дата, подпис
и съдържание на частни документи. Удостоверяване на преписи от документи.
38. Нотариални покани. Констативни протоколи.
39. Пороци в нотариалните удостоверявания.
Поправка и обезсилване на нотариални удостоверявания. Правни последици.
40. Вписването като вид нотариално производство. Същност и цел. Подсъдност. Форма на
вписването.
41. Актове, подлежащи на вписване. Особености при вписването на различни видове актове.
42. Отвод и отказ на нотариуса. Отказ на съдия
по вписванията. Основания и правни последици.
43. Придобиване, загубване и възстановяване
на правоспособност на нотариус.
44. Права и задължения на нотариуса.
45. Служебен архив и кантора на нотариуса – правна уредба.
46. Помощ н и к-но тари ус – п ри доби ва не и
за г у бва не на п ра во спо с о бно с т. Ком пе т ен т ност. Служители на нотариуса.
47. Нотариални функции на лица, които не
са нотариуси. Заместване на нотариус – правна
уредба, предпоставки.
48. Отговорност на нотариуса – обща характеристика, правна уредба и видове.
49. Нотариална камара – правно положение,
органи, правомощия.
50. Нотариални такси – общи положения и
видове. Удостоверяван материален интерес. Държавни такси за вписване – правна уредба и видове.“

Преходни и заключителни разпоредби
§ 10. В срок до два месеца след влизане в
сила на наредбата министърът на правосъдието насрочва изпит за помощник-нотариуси
по заместване.
§ 11. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Зинаида Златанова
6816

ВЕСТНИК

С Т Р. 5 1

МИНИСТЕРСТВО
НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
ИНСТРУКЦИЯ № Iз-1665
от 22 август 2013 г.

за организацията на работа и реда за осъ
ществяване на дейностите по контрол на
пътното движение
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Тази инструкция урежда организацията на работа и реда за осъществяване на
дейностите по контрол на пътното движение.
Чл. 2. Дейностите по контрол на пътното
движение са част от дейността по контрол на
безопасността на движението по пътищата.
Г л а в а

в т о р а

ОРГА НИЗА ЦИ Я Н А ДЕЙНОСТИТЕ ПО
КОНТРОЛ НА ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ
Раздел I
Задължения на длъжностните лица, осъщест
вяващи ръководство на дейността по контрол
на пътното движение
Чл. 3. Директорът на Главна дирекция
„Национална полиция“ (ГДНП) и определен
от него заместник-директор осъществяват
общия контрол и методическо ръководство на
служителите, имащи задължения по контрол
на пътното движение (пътен контрол).
Чл. 4. Директорите на Столична дирекция
на вътрешните работи (СДВР) и областните
дирекции на Министерството на вътрешните
работи (ОДМВР), началникът на отдел „Пътна
полиция“ и началникът на сектор „Пътен контрол“ при ГДНП осъществяват методическо
ръководство и контрол относно създадената
организация за осъществяване на дейността
по пътен контрол.
Чл. 5. Заместник-директорът на СДВР и
началниците на отдели „Охранителна полиция“ при ОДМВР осъществяват ръководство
и контрол на дейността по пътен контрол за
съответната територия.
Чл. 6. Началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената при СДВР и ОДМВР,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистрали, осъществяват прякото ръководство върху дейността по пътен
контрол, като:
1. следят и анализират обстановката по
безопасността на движението на съответната
територия и предприемат мерки за подобряването є;
2. организират, ръководят и контролират
изпълнението на дейността от полицейските
наряди, работещи по пътен контрол, като
определят маршрутите и точките за контрол,
силите, средствата и времето за тяхната
дейност;

С Т Р.

52

ДЪРЖАВЕН

3. изготвят шестмесечни анализи за състоянието на безопасността на движението,
които включват:
а) отчет за извършената дейност по контрол
върху участниците в движението и изпълнението на поставените цели и задачи;
б) средна активност на звената, осъществяващи пътен контрол на съответната територия, на база констатирани нарушения, разход
на време за регулиране и подпомагане на
движението, участие в масови мероприятия
и посещение на пътнотранспортни произшествия (ПТП);
в) отчет за извършената административнонаказателна дейност;
г) анализ на ПТП по причини, вид, време
и място, както и анализ на местата с концентрация на ПТП;
д) отчет за проведените специализирани
полицейски операции (СПО);
е) конкретни предложения за подобряване
на дейността;
ж) определяне на целите и насоките за
осъществяване на контрол;
4. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване
на безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други
мероприятия, при пилотиране и съпровождане
на делегации или товари;
5. координират, контролират и/или непосредствено участват в обучението на състава;
6. предоставят по установения ред в МВР
информация за състоянието на обстановката
по безопасността на движението;
7. създават организация за ефективен контрол на отчетността на документите, свързани
с осъществяването на пътния контрол (бланки
актове, глоба с фиш, протоколи и др.) и проверка на изготвените служебни документи;
8. създават организация и контролират изготвянето на ежегодния отчет за участъците
с концентрация на ПТП и изготвят предложения за промяна в организацията на работа
на пътния контрол;
9. създават организаци я, осиг у ряват и
контролират ефективното и законосъобразно използване на техническите средства за
контрол;
10. създават организация и контролират
осъществяването на превантивна дейност чрез
обучение на различните категории участници
в пътното движение, съвместна дейност с
правителствени и неправителствени организации, информираност на населението чрез
средствата за масово осведомяване и други
дейности и проекти;
11. създават организация и контролират
изготвянето на становища по проекти за организация на движението, както и участието
в експертни съвети;

ВЕСТНИК

БРОЙ 79

12. предоставят ежемесечно в отдел „Пътна
полиция“ при ГДНП справка за състоянието,
резултатите и дейността по безопасността на
движението;
13. анализират административно-наказателната дейност и нейното съответствие на
настъпилите ПТП по причини, местата с
концентрация на ПТП, проблемите, свързани
с обезпечаване и регулиране на движението,
проведените СПО и предприемат мерки за
подобряване и усъвършенстване на дейността
по пътен контрол;
14. оказват съдействие на компетентните
органи за установяване, издирване и задържане на водачи на моторни превозни средства
(МПС), създали предпоставка или причинили
настъпването на ПТП и напуснали мястото
на произшествието;
15. създават организация за предприемане
на действия по издирването на МПС и лица,
обявени за издирване, или такива, представляващи интерес за полицията;
16. изда ват п исмен и п ред у п реж ден и я,
сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните
у частъци, за отстраняване на установени
неизправности, като контролират сроковете
за изпълнение на разпорежданията.
Чл. 7. (1) Началниците на сектор/групи
„Пътен контрол“, на звената, извършващи
контрол на пътното движение по главните
пътища и автомагистрали в СДВР/ОДМВР, на
звена „Пътен контрол“ в районните управления (РУ) на СДВР/ОДМВР, пряко отговарят
за цялостното състояние на пътния контрол,
осъществяван на съответната територия, като:
1. позна ват операт и вната обс та новк а,
динамиката и тенденциите за развитието є,
предлагат мерки за подобряване на организацията на работа, усъвършенстване на формите
и тактиката на действие на нарядите;
2. ежедневно организират изпълнението
на решенията за разстановката на силите в
съответствие с поставените задачи и дадените
указания;
3. участват в организацията на управление
на полицейските наряди и организират взаимодействието между тях;
4. участват в изготвянето на месечен график
за работата на служителите, осъществяващи
дейност по пътен контрол;
5. проучват и анализират работата и тактиката на пътния контрол и предлагат найцелесъобразната организация и разстановка
на силите;
6. организират, ръководят и контролират
цялостната дейност на звената;
7. установяват местата с концентрация на
ПТП и предлагат списък на постовете, маршрутите и точките за контрол в съответната
територия;
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8. организират и контролират ефективното
и законосъобразно използване на техническите средства за контрол, тяхната периодична
метрологична проверка и калибриране;
9. координират, контролират и при необходимост непосредствено участват в осигуряване
безопасността на движението при провеждането на спортни, културно-масови и други
мероприятия, при пилотиране и съпровождане
на делегации или товари;
10. контролират и/или непосредствено
участват в провеждането на ежедневните инструктажи на нарядите и на учебната година
и обучението на състава;
11. осъществяват ефективен контрол на
от чет ност та на док у мен т и те, свързани с
осъществяването на пътния контрол (бланки
актове, глоба с фиш, протоколи и други) и
проверка на изготвените служебни документи;
12. контролират изготвянето на становища
по проекти за организацията на движението,
както и участват в експертни съвети;
13. анализират административно-наказателната дейност и нейното съответствие на
настъпилите ПТП по видове, местата с концентрация на ПТП, проблемите, свързани с
обезпечаване и регулиране на движението,
проведените СПО и предприемат мерки за
подобряване на дейността по пътен контрол;
14. отчитат административнонаказателната
дейност по пътен контрол, като ежемесечно
изпращат обобщена справка в отдел/сектори
„Пътна полиция“ при СДВР/ОДМВР;
15. създават организация за предприемане
на действия за установяване, издирване и
задържане на водачи на МПС, създали предпоставка или причинили настъпването на
ПТП и напуснали мястото на произшествието;
16. предприемат действия по издирването
на МПС и лица, обявени за издирване или
такива, представляващи интерес за полицията;
17. издават писмени предупреждения, сигнални писма или разпореждания до собствениците или до администрацията, управляваща пътя, и до лицата, поддържащи пътните
у частъци, за отстраняване на установени
неизправности по тях, като контролират сроковете за изпълнението на разпорежданията;
18. осъществяват контрол върху работата
на подчинените им служители и следят за
стриктното спазване на служебната дисциплина и етичните норми за поведение.
(2) В РУ на СДВР/ОДМВР, в които няма
отделно обособено щатно структурно звено за
пътен контрол, дейностите по ал. 1 се осъществяват от прекия ръководител на служителите.
Чл. 8. Началниците на РУ на ОДМВР, които имат щатни служители по пътен контрол,
осъществяват непосредственото ръководство
върху дейността им на съответната територия, като:
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1. системно се запознават със състоянието
на безопасността на движението и вземат
мерки за подобряването є;
2. усъвършенстват отчетността и аналитичната работа по пътен контрол;
3. осигуряват подготовката и участието на
полицейските служители в осъществяването
на пътния контрол;
4. водят на отчет местата с концентрация
на ПТП и сигнализират компетентните органи
и институции за предприемане на мерки по
обезопасяването им;
5. осъществяват контрол върху работата на
подчинените му служители и следят за стриктното спазване на служебната дисциплина.
Раздел ІІ
Ръководство на дейността по пътен контрол
Чл. 9. (1) Ръководството, контролът, оценяването и помощта на дейността по пътен
контрол се осъществява чрез извършване на
проверки относно създадената организация и
даване на указания. Предмет на проверките е:
1. анализът на обстановката по безопасност
на движението;
2. взетите решения и тяхното съответствие
на състоянието и динамиката на оперативната
и пътнотранспортната обстановка, изведените
проблемни области, приоритетите и планираните дейности за оптимизация на работата
по пътен контрол;
3. изготвените указания за изпълнение на
пътен контрол за постовете и маршрутите;
4. взаимодействието с органи в МВР, както
и с други ведомства и организации;
5. целесъобразността на ежедневните разпореждания за разстановката на силите и
средствата за пътен контрол;
6. системността на контролната дейност,
извършвана от съответните длъжностни лица,
и взето отношение съобразно направените
констатации;
7. състоянието на професионалната квалификация, съответстваща на спецификата
на дейността.
(2) Ръководството, контролът, оценяването
и помощта на дейността по пътен контрол
включва и даване на указания при извършване
на проверки на непосредственото изпълнението на пътния контрол относно:
1. воденето на служебната документация;
2. провежданите инструктажи и отводи;
3. непосредственото изпълнение на пътния
контрол;
4. спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването.
Чл. 10. В рамките на работната смяна
полицейските инспектори, осъществяващи
пътен контрол, извършват проверка на непосредственото изпълнение на дейността.
Чл. 11. Проверката на непосредственото
изпълнение на пътния контрол от нарядите
включва:
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1. състав на наряда по пътен контрол;
2. обслужвани пост, маршрут, контролнопропускателен пункт (КПП);
3. познаване на особеностите на съответната
територия, оперативната и пътнотранспортната обстановка;
4. съответствие на дейността, осъществена
до момента на проверката, и възложените на
инструктажа задачи;
5. спазване на тактическите действия при
прилагане на полицейски правомощия;
6. спазване на разпоредените униформено облекло, отличителни знаци, средства и
оборудване за изпълнение на пътен контрол;
7. водене на ежедневната форма на отчет
на наряда по пътен контрол чрез работна
станция за отдалечен достъп (РСОД) или на
хартиен носител.
Чл. 12. (1) При констатиране на нарушение,
свързано с изпълнението на пътния контрол,
проверяващият дава указания и предприема
мерки за отстраняването им.
(2) При констатиране на грубо нарушение,
свързано с непосредственото изпълнение на
пътния контрол и/или спазването на разпоредбите за униформеното облекло и оборудването,
нарядите могат да бъдат снети от длъжностните
лица, отговарящи за изпълнението на дейността по пътен контрол, за което своевременно
се докладва в оперативния дежурен център/
оперативната дежурна част (ОДЦ/ОДЧ).
Чл. 13. (1) Датата, часът и констатациите
на проверяващия се отразяват в РСОД/ежедневния отчет на хартиен носител на наряда
по пътен контрол, както и в книга по образец
(приложение № 1).
(2) Констатациите от извършените проверки
на непосредственото изпълнение на дейността
по пътен контрол се докладват ежедневно на
началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“, звената, осъществяващи пътен контрол
по главните пътища и автомагистрали, при
СДВР/ОДМВР и началниците на РУ на СДВР/
ОДМВР, които се запознават с тях, като полагат
подпис в книгата по ал. 1 и при необходимост
дават конкретни разпореждания.
Чл. 14. (1) Дейност та по кон т рола на
безопасността на движението се оценява по
следните показатели:
1. организацията на дейността по пътен
контрол:
а) отстранени пропуски и слабости, констатирани при осъществено методическо
ръководство, помощ и контрол;
б) ресурсното и кадрово обезпечаване;
в) целесъобразност на разработените постове, марш ру т и и оп ределени те точк и за
контрол;
г) продължителност на работните смени;
д) актуалност на местата с концентрация
на ПТП;
е) ред за изпълнение на дейността по пътен контрол;
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ж) специфични задължения на нарядите
по пътен контрол;
з) разстановка на силите и средствата;
2. взаимодействието с органи във и извън
МВР;
3. състояние на осъществения контрол върху
непосредственото изпълнение на ежедневната
дейност, в което се включва:
а) системност;
б) конкретност на констатациите и препоръките;
в) взето отношение съобразно направените
констатации;
4. състояние на професионалната квалификация въз основа на:
а) познаване на нормативните актове, регламентиращи служебната дейност;
б) ниво на физическо състояние;
в) ниво на владеене на техники на полицейска лична защита;
г) стрелкова подготовка;
5. информационно обезпечаване на нарядите по пътен контрол, включващо:
а) състояние на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
б) разпореждания за изпълнение на служебната дейност;
в) възложени конкретни задачи на нарядите;
6. непосредственото изпълнение на дейността по пътен контрол относно:
а) законосъобразност и етично поведение;
б) тактическа дисциплина;
в) своевременност и ефективност при реагиране на сигнали за извършени престъпления
и правонарушения;
7. състояние на служебна документация:
а) наличие на разпоредената документация;
б) съответствие на документацията с разпоредените образци;
в) системност и правилност при водене на
документацията;
8. ефективност от използването на техническите средства.
(2) Персоналната оценка за дейността на
полицейския служител, осъществяващ пътен
контрол, се определя въз основа на администрираните данни от РСОД/ежедневния отчет
за работната смяна на наряда и включва:
1. оценка за изпълнение на поставените
задачи по време на инструктажа;
2. степен на въздействие върху пътното
движение, включваща:
а) ефективност на извършената работа съобразно брой на констатираните нарушения на
час от работното време и брой нарушения за
скорост, нарушения от пешеходци, алкохол и
упойващи вещества, предимство, неправоспособност и обезопасителни системи, каски и др.;
б) време за регулиране и подпомагане на
движението в процент от общото работно
време;
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в) съответствие на констатираните нарушения по видове със състоянието на пътнотранспортната обстановка на маршрута/
поста на база анализ на настъпили ПТП от
предходен период;
3. качеството на изготвяните материали
при обработка на ПТП и други, съпътстващи
ежедневната дейност;
4. ефективното използване на технически
средства;
5. обобщени резултати и общи изводи от
работата на служителя, работещ по пътен
контрол.
Чл. 15. Дейността по контрола на без
опасността на движението се оценява вкрая
на отчетните периоди (след приключване на
всяка смяна, месечно и на година).
Раздел IІІ
Организация на пътния контрол
Чл. 16. Пътният контрол се организира в
зависимост от състоянието на оперативната
и пътнотранспортната обстановка (ПТО),
която включва:
1. особеностите на пътните условия;
2. характера на обектите, чиято дейност е
свързана с движението на голям брой пътни
превозни средства (ППС), пътници и пешеходци;
3. интензивността на движението;
4. наличните сили и средства.
Чл. 17. Организацията на пътния контрол
включва:
1. осигуряване на своевременна и точна
информация за оперативната и пътнотранспортната обстановка в съответната територия;
2. оптимална разстановка, разработена на
база анализ на ПТО, рационално използване
на техническите средства и възможност за
бързо реагиране със съществуващите сили;
3. осигуряване на взаимодействие между
нарядите, осъществяващи пътен контрол на
съответната територия.
Чл. 18. (1) Решението за разстановката на
силите за пътен контрол се оформя писмено
в заповеди (приложение № 2) на директорите
на СДВР, ОДМВР и началниците на районни
управления в ОДМВР.
(2) Решението на ръководителите по ал. 1
се взема в съответствие с изготвените анализи
и планираните дейности, отчитайки:
1. природно-географските и инфраструктурните особености (пътна инфраструктура,
места с концентрация на ПТП, организация
на дви жението и неговата интензивност,
електропреносна мрежа, продуктопроводи,
водоизточници, стратегически обекти, дипломатически представителства и др.) на
съответната територия;
2. демографската характеристика на населените места (брой и концентрация на населението, миграционни процеси и др.);
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3. социално-икономическата характеристика на населените места;
4. състоянието, структурата, динамиката
и концентрацията на правонарушенията по
вид, време и място;
5. състоянието на аварийността;
6. пътнико-транспортните потоци;
7. наредбата на съответната община, регламентираща обществения ред и сигурност;
8. създадената организация и взаимодействието между службите за пътен контрол и
собствениците или администрацията, управляваща пътя;
9. наличните сили и средства, включително
и тези на други структури във и извън МВР,
както и възможност за използване на допълнителни такива.
(3) Ново решение за организация на пътния
контрол се взема по преценка на длъжностните
лица по ал. 1 при промяна на показателите
по ал. 2.
(4) По преценка на длъжностните лица по
ал. 1 при извънредни обстоятелства и в случаи, изискващи защита на населението при
бедствия, може да се вземе временно решение
за организация по пътен контрол.
(5) В заповедта по ал. 1 се разпореждат:
1. постовете, маршрутите и точките за
контрол от съответната територия;
2. видовете наряди за пътен контрол;
3. редът за взаимодействие на нарядите с
други полицейски органи;
4. редът за взаимодействие с други ведомства;
5. организирането на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите,
ОДЦ/ОДЧ и други сили;
6. редът за провеждане на инструктаж и
отвод;
7. редът за осъществяване на контрол по
изпълнението на пътен контрол;
8. материално-техническото осигуряване
на пътния контрол.
(6) В РУ при ОДМВР, в които няма щатно
обособени звена за пътен контрол, към показателите в общата заповед на началниците
на РУ се включват и показателите по ал. 2.
Чл. 19. (1) При осъществяване на съвместна
дейност по чл. 33, ал. 3, т. 3 взаимодействието
се осъществява въз основа на предварително
изготвен план, в който се определят:
1. цел и задачи на съвместната дейност по
контрол на пътното движение;
2. период и територия за осъществяване
на съвместната дейност;
3. ръководство, сили, средства и разстановка;
4. конкретни задачи и ред за изпълнение
на пътен контрол от нарядите;
5. други разпореждания.
(2) Планът по ал. 1 се утвърждава от съответните оправомощени длъжностни лица.
Чл. 20. (1) За постовете и маршрутите се
изготвят указания за осъществяване на пътен
контрол (приложение № 3).
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(2) Указанията по ал. 1 се утвърждават от
съответните длъжностни лица по чл. 18, ал. 1.
(3) Указанията по ал. 1 съдържат:
1. граници на маршрутите/постовете;
2. особености на съответната територия
(фактори, влияещи на безопасността на движението, стратегически и особено важни
обекти, държавни учреждения и ведомства,
дипломатически представителства, банки и
финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи
интерес за полицията, медицински заведения
и други значими обекти);
3. схеми (карти) на съответната територия;
4. характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии;
5. местата с концентрация на ПТП;
6. организация на движението и неговата
интензивност;
7. учебни заведения и места с интензивно
движение на деца и пешеходци;
8. места за контрол с определени граници
за изпълнение на конкретни задачи и смяна
на нарядите;
9. специфични задължения на нарядите по
пътен контрол;
10. ред за служебно взаимодействие;
11. ред за осъществяване на радиообмена
и други начини за свръзка между нарядите с
ОДЦ/ОДЧ и други сили.
(4) Местата за контрол по ал. 3, т. 8 се
наричат „точки за контрол“ и се определят
от началниците на отдел/сектори „Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР на база анализ
на ПТО по територия, динамиката и концентрацията на правонарушенията по вид, време
и място, местата с концентрация на ПТП по
вид, време и място, състоянието на пътния
травматизъм и аварийността, интензивност
на пътнико-транспортните потоци, както и
други фактори, влияещи върху безопасността
на движението.
(5) Началниците на отдел/сектори „Пътна
полиция“ при СДВР и ОДМВР нанасят на
електронна подложка (карта) върху РСОД
определените маршрути и точки за контрол
по следните показатели:
1. Т ks – контрол за скорост;
2. Т rs – контрол за червен сигнал;
3. Т kot – контрол за неправилно изпреварване;
4. Т kp – контрол за пешеходци.
(6) На електронната подложка (карта) нарядите отразяват:
1. време на извършвания контрол;
2. място на извършвания контрол;
3. вид, модел и номер на използвани технически средства за контрол;
4. вид на контрола;
5. наряди, осъществяващи пътен контрол.
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Чл. 21. (1) За определяне на деня и времето
за изпълнение на пътен контрол се изготвя
и утвърждава седмичен или месечен график
на служителите (приложение № 4).
(2) В случай на осъществяване на съвместна
дейност по пътен контрол по чл. 33, ал. 3, т. 3:
1. в графика на изпращащата страна се
отбелязват периодът и приемащата структура
или звено;
2. приемащата структура или звено по пътен
контрол изготвя отделен график, в който се
отразява информацията по ал. 1;
3. копие от графика по т. 2 се предоставя
на изпращащата страна.
(3) Седмичните/месечните графици се
утвърждават от началниците на РУ или на
отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР.
Чл. 22. (1) Началниците на РУ, отдел/
сектори „Пътна полиция“ и звената, осъществяващи пътен контрол по главните пътища
и автомагистрали при СДВР/ОДМВР, разпореждат разстановката на силите и средствата
за денонощието, определяща:
1. постовете и маршрутите, които ще се
обслужват приоритетно от наряди по пътен
контрол през денонощието;
2. вида и състава на нарядите по пътен
контрол;
3. времето и мястото за съсредоточаване
на нарядите на определена територия и специфичните задачи за изпълнение;
4. помощните и техническите средства,
както и индивидуалните средства за защита,
с които ще се оборудват нарядите.
(2) Разпореждането по ал. 1 се съобразява със:
1. оперативната и пътнотранспортната
обстановка;
2. разпоредени за изпълнение допълнителни
задачи по пътен контрол;
3. наличните сили за изпълнение на пътен
контрол, както и такива, придадени от други
структури и звена във и извън МВР, предназначени за изпълнение на пътен контрол чрез
съвместни наряди;
4. възможностите за маневреност;
5. наличните средства за свръзка.
(3) Разпореждането за разстановката на
силите и средствата за денонощието се отразява в ежедневната ведомост на структурното
звено – отдел/сектор „Пътна полиция“ и РУ
на ОДМВР (приложение № 5).
(4) Придадените в помощ сили са на разпореждане на приемащата страна и се отразяват
в ежедневните ведомости на приемащите и
предаващите структури.
(5) Ежедневните ведомости се утвърждават
от длъжностните лица по ал. 1.
Чл. 23. (1) Пътният контрол се организира
и осъществява чрез работни смени.
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(2) Ползваните почивки се отразяват в
РСОД/ежедневния отчет за работната смяна.
Чл. 24. За изпълнение на задачите съставът на наряда по пътен контрол се определя
съобразно индивидуалните качества на полицейските служители, моментното им физическо състояние и ниво на професионална
квалификация и опит.
Чл. 25. (1) Полицейските служители могат
да бъдат назначавани в наряд за изпълнение
на пътен контрол на един или няколко маршрута/поста за една смяна.
(2) При изпълнение на пътен контрол на
няколко маршрута/поста се указват времето
и редът за преместване от един маршрут/пост
на друг, като това се отразява в ежедневната
ведомост.
Чл. 26. При необходимост по републиканската пътна мрежа и на входно-изходните
пътища на градовете могат да се разполагат
временни или постоянни контролно-пропускателни пунктове.
Раздел ІV
Планиране и отчетност на пътния контрол
Чл. 27. (1) Планирането е дейност, насочена към определяне на целите и основните
задачи за определен период от време, както
и мероприятията за тяхното реализиране, с
указани конкретни срокове и отговорници.
Длъжностните лица, функционалните задължения на които са пряко свързани с дейността
по пътен контрол или са им възложени такива,
изготвят шестмесечни планове.
(2) Началниците на РУ, отдел/сектори
„Пътна полиция“ и звената, осъществяващи
пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР, утвърждават
плановете за работа по пътен контрол, които
се изготвят въз основа на извършен анализ
на ПТО в съответната територия, като се
съобразяват със:
1. пътните условия, транспортната мрежа, организацията на движението и неговата интензивност, наличието на участъци с
концентрация на ПТП, аварийност и пътен
травматизъм, пътнико-транспортни потоци,
на стратегически и особено важни пътища,
обекти и др.;
2. характеристиката на населените места,
брой и концентрация на населението и моторните превозни средства;
3. наличните сили и средства и възможност
за използване на допълнителни сили;
4. оценка на ефективността от създадената
организация и резултатите по безопасността
на движението и противодействие на престъпността за предходен период.
(3) По разпореждане на съответния ръководител се изготвят текущи планове за
реализация на конкретни мероприятия.
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(4) За изпълнение на текущи задачи по
разпореждане на съответния ръководител
длъжностните лица по ал. 1 може да изготвят
и планове за по-кратък период.
Чл. 28. Мероприятията за осъществяване
на организация, координация, методическо
ръководство и контрол и непосредствено изпълнение на пътния контрол се обособяват
като раздел в общия план за дейността на РУ,
отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР.
Чл. 29. Предвид изменението на пътнотранспортната обстановка от началниците
на РУ, началниците на отдел/сектори „Пътна
полиция“, групи „Пътен контрол“ и звената,
осъществяващи пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и
ОДМВР, както и отдел „Пътна полиция“ при
ГДНП се осъществява перспективното планиране, обхващащо периодите пролет – лято
и есен – зима, като се вземат предвид:
1. оперативната обстановка по безопасността на движението, обезпечаването на
участъци за временно отклоняване и затваряне
на движението, проходи, пътни съоръжения,
стратегически пътни възли и кръстовища и др.;
2. съгласуване на маршрутите, постовете и
районите между съседни територии и създаване на координация на силите, осъществяващи
пътен контрол;
3. създаване на организация и взаимодействие между службите за контрол, собствениците
или администрацията, управляваща пътя, и
местната власт за осигуряване на нормално
протичане на транспортните процеси.
Чл. 30. (1) Длъжностните лица по чл. 27,
ал. 2 изготвят писмен анализ на дейността по
осъществяване на пътен контрол на шестмесечие и годишно.
(2) Анализът по ал. 1 съдържа характеристика на оперативната и пътнотранспортната
обстановка, показатели и данни от глава трета,
раздел ІІІ „Отвод и отчет на резултатите от
дейността по пътен контрол“, съпоставени
със данните за съответен предхождащ период,
изводи и насоки за оптимизиране на дейността
по пътен контрол.
Раздел V
Сили и средства за осъществяване на пътен
контрол
Чл. 31. (1) Пътният контрол се осъществява
от служители, назначени в щатно обособените структури „Пътна полиция“ и звената,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистрали.
(2) Със заповеди на директорите на СДВР
и ОДМВР могат да бъдат използвани за осъществяване на пътен контрол и служители
от „Охранителна полиция“ с правомощия по
Закона за движението по пътищата (ЗДвП)
след успешно полагане на изпит.
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Чл. 32. (1) За изпълнение на дейността по
пътен контрол се използват служебни:
1. превозни средства – патрулни автомобили, мотоциклети, мотопеди и вертолети;
2. средствата за комуникация;
3. помощни и защитни средства, служебно
въоръжение и средства за явно наблюдение;
4. автоматизирани технически средства и
системи за контрол на водачите, пешеходците
и пътните превозни средства, съоръжения за
принудително спиране на МПС и др.
(2) Автомобилите и мотоциклетите, които
се използват за осъществяване на явен пътен контрол, се сигнализират, обозначават и
оборудват по ред, определен от министъра на
вътрешните работи.
Раздел VІ
Наряди за извършване на пътен контрол
Чл. 33. (1) Нарядът е състав, включващ
един или повече служители, осъществяващи
задачите по пътен контрол на съответната
територия.
(2) Когато нарядът е в състав от двама и
повече служители, от провеждащия инструктажа се определя старши на наряда.
(3) В зависимост от състава си нарядът е:
1. самостоятелен – съставен от полицейски
служители само от едно щатно обособено
структурно звено „Пътна полиция“;
2. смесен – съставен от сл у ж ители на
„Пътна полиция“ и други служители от териториалната структура;
3. съвместен – съставен от сл у ж ители
на „Пътна полиция“ и служители от други
структури в МВР, служители извън МВР,
както и служители от полицейски структури
на други държави.
(4) Нарядът по пътен контрол изпълнява
дейност та си на територи я с определени
граници, в които се обособяват постове за
регулиране и подпомагане на пътното движение, КПП и маршрути с точки за контрол.
При смесен наряд постовете се формират в
рамките на участъците за обслужване на
съответната територия.
(5) Обособяването на постовете, маршрутите и точките за контрол се извършва на
база анализ на ПТО съобразно спецификата и
инфраструктурата на съответната територия с
оглед осигуряване безопасността, подпомагане
и регулиране на движението на съответната
територия.
Чл. 34. Видовете наряди за извършване на
пътен контрол са пост, патрул и КПП.
Чл. 35. (1) Постът е наряд за пътен контрол
на определен участък от територия.
(2) Постът може да е подвижен и неподвижен с определен център и граници:
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1. неподвижен пост – за контрол на пътното
движение на територия, границите на която
са с радиус до 50 м от центъра на поста, в
рамките на обслужваната по пътен контрол
територия;
2. подвижен пост – за контрол на пътното
движение на територия, границите на която
са с радиус до 300 м от центъра на поста, в
рамките на обслужваната по пътен контрол
територия.
(3) Постът може да бъде постоянен или
временен:
1. постоянен пост – има основно значение в
единната разстановка на силите и средствата
и се обслужва ежедневно;
2. временен пост – обслужва се при необходимост съобразно пътнотранспортната и
оперативната обстановка.
(4) Според предназначението си постовете
могат да са:
1. пост за осигуряване безопасността на движението – наряд за регулиране и подпомагане
на движението при извършване на аварийноспасителни действия, ПТП, авариен ремонт
на пътното платно, строителни дейности в
обхвата на пътя, при въвеждане на временна
организация по безопасност на движението
и др. ограничения на движението;
2. пост за регулиране и подпомагане на
движението (ПРПД) – наряд, предназначен
за регулиране на пътното движение, чрез
подаване на сигнали с тяло и ръце и/или
непосредствено управление на светофарните
уредби.
Чл. 36. При необходимост може да се организират временни стационарни постове за
осигуряване на масови, заградителни и други
мероприятия, като могат да се използват и
КПП, разположени на входно-изходните пътища от и към населените места.
Чл. 37. (1) Контролно-пропускателният
пункт е наряд за осигуряване на пропускателен режим, контрол и ограничаване на
движението на пътни превозни средства и
лица на определена територия.
(2) Контролно-пропускателните пунктове
могат да бъдат постоянни или временни.
(3) При разполагане на контролно-пропускателен пункт на пътища, отворени за
обществено ползване, същият се сигнализира
с пътни знаци.
Чл. 38. (1) Патрул за пътен контрол (ППК)
е наряд, предназначен за контрол на пътното движение, реакция при възникване на
усложнения в пътнотранспортната обстановка, оказване на съдействие на други наряди,
както и за осъществяване на дейности при
настъпило ПТП.
(2) Контролът може да бъде осъществяван
явно или негласно.
(3) На ППК се определят маршрути с точки
за контрол на пътното движение.
(4) Видовете ППК са:
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1. автопатрул – с автомобили;
2. мотопатрул – с мотоциклети/мотопед;
3. пеши патрул;
4. въздушен патрул – с вертолети.
(5) Границите на маршрутите на патрулите
по ал. 4, т. 1 – 3 се определят в зависимост
от спецификата на пътната инфраструктура,
обстановката по безопасност на движението
и целите на пътния контрол.
(6) Пешият патрул за пътен контрол може
да се използва за временно регулиране на
кръстовище с интензивно движение и за
осигуряване на масови и други мероприятия
в зависимост от пътнотранспортната и оперативната обстановка.
(7) Контролът на движението чрез вертолети се организира за:
1. координиране на работата и управлението
на пътния контрол;
2. осъществяване на централизирано ръководство на силите за пътен контрол при
провеждане на специализирани полицейски
операции, масови, спортни и други мероприятия;
3. наблюдаване и контролиране на поведението на участниците в движението по пътища
с интензивен трафик на движение;
4. изучаване на условията, интензивността и
състава на движението и пътнотранспортната
обстановка и при необходимост преразпределение на транспортните потоци.
Раздел VІІ
Форми и методи за осъществяване на пътен
контрол
Чл. 39. (1) Пътният контрол се осъществява чрез:
1. наблюдение на движението;
2. видимо присъствие;
3. контрол по спазване на правилата за
движение и прилагане на административнонаказателни и принудителни административни
мерки;
4. организационно-профилактични мероприятия.
(2) Наблюдението на движението по пътищата включва изучаване, анализиране и
оценяване на обстановката на територията
на поста и маршру та, интензивност та на
движението, характера на нарушенията, ПТП
и последиците от тях, ефективността на съществуващата сигнализация и организация
на движението и др.
(3) Видимото присъствие на полицейски
служители има за цел целенасочено да се
въздейства върху участниците в движението
за недопускане на нарушения на правилата
за движение, като се прилага на рисковите
участъци от пътя, на местопроизшествия, на
места, засегнати от бедствия или производствени аварии, при заградителни, спортни,
масови и др. мероприятия.
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(4) Пътният контрол представлява визуален или с помощта на технически средства
контрол върху поведението на участниците
в движението и на техническото състояние
на ППС чрез:
1. установяване на лицата, които нарушават
правилата за движение по пътищата, и прилагане на съответните наказания и принудителни
административни мерки, предвидени в ЗДвП;
2. установяване и задържане на обявени
за издирване МПС и лица, както и лица,
напуснали местопроизшествието;
3. установяване на технически неизправни
МПС и прилагане на мерки съгласно ЗДвП.
(5) Организационно-профилактичните мероприятия включват разпоредителни и административни действия в процеса на контрола
и регулиране на движението с цел осигуряване
безопасно придвижване на участниците в
движението чрез:
1. оказване на помощ на участниците в
движението;
2. предупреждение на водачите за влошено
състояние на пътните условия, възникнали
задръствания, ПТП, аварийно-ремонтни и
други дейности;
3. организиране на отстраняването на препятствия върху платното за движение.
Чл. 40. (1) За осъществяването на ефективен и законосъобразен контрол на пътното
движение се прилага принципът на ротация.
(2) Форми на ротационния принцип са:
1. размяна на състава на нарядите;
2. размяна на постовете и маршрутите, в
които нарядите изпълняват дейност по контрол на пътното движение;
3. размяна на постовете и маршрутите
между РУ в рамките на СДВР/ОДМВР;
4. размяна на наряди между СДВР и ОДМВР.
(3) Ротационният принцип не се прилага
при определяне състава на наряда от звената „Автоматизирани системи за контрол на
пътното движение“.
Чл. 41. Началниците на отдел/сектори
„Пътна полиция“ при СДВР и ОДМВР планират СПО по метода на „Широкообхватен
контрол“, изразяващ се във:
1. извършване на проверка на максимален
брой МПС, преминаващи в една посока на
движение, през определено място, с конкретна
насоченост на контрола, като управление на
МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества, ползването на обезопасителни
колани и каски, носене на задължителните
документи, техническа изправност и др.;
2. извършване на цялостна проверка на
МПС, водачи, товари, пътници и други с участието на други структури на МВР и ведомства,
имащи отношение към извършвания контрол.
Чл. 42. Проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места,
където пътят позволява затваряне на една
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или две ленти от платното за движение или
до основния път е изградена площадка, подходяща за целта.
Чл. 43. За осигуряване на безопасността
на участниците и проверяваните МПС и лица
по метода на „Широкообхватен контрол“ определените за контрол места се обезопасяват
и сигнализират с технически средства, пътни
знаци, светлоотразителни конуси, полицейски
ленти и други помощни средства.
Чл. 44. „Широкообхватен контрол“ се планира и осъществява, както следва:
1. за всяка проверка по метода на „Широкообхватен контрол“ се изготвя отделен план,
в който се определя видът на проверката,
мястото, датата, часът и продължителността,
необходимите сили, техническите и помощните средства, както следва:
а) определя се видът на проверката, която
може да е за:
аа) управление на МПС след употреба на
алкохол;
бб) използване на светлините на превозните средства;
вв) използване на обезопасителни колани
от водача и пътниците, използването на детски обезопасителни системи, както и каски
от мотористите;
гг) наличие на задължителна застраховка
„Гражданска отговорност“ на автомобилистите и необходимите документи на водачите
на ППС;
дд) техническото състояние на ППС и документите при превоза на хора и товари от
автобусите и товарните автомобили;
ее) други видове контрол съгласно изпълнение на целите на пътния контрол за без
опасност и намаляването на убитите и тежко
пострадалите от ПТП;
2 . оп редел я т с е с лед н и т е т а к т и че ск и
действия:
а) проверките по метода на „Широкообхватен контрол“ се извършват на места, където пътят позволява затваряне на една или
две ленти от платното за движение или до
основния път е изградена достатъчно голяма
отбивка; в зависимост от контрола, който ще
се извършва, мястото се определя така, че сигурността на проверяващите служители, както
и проверяваните лица, да не бъде застрашена
от преминаващите превозни средства;
б) когато пътят е двупосочен с по една
лента за движение във всяка посока, контрол
следва да се осъществява на достатъчно голяма и подходяща отбивка, като:
аа) мястото за контрол се огражда с конуси
за осигуряване на безопасността на участниците и достатъчно пространство за работа на
контролиращите (приложение № 6);
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бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване
на контрол място, спира превозните средства
и ги насочва към проверяващите служители,
заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват
от служителите, извършили проверката на
определено място, където други двама или
повече служители в зависимост от обема на
работата изготвят необходимите документи за
извършените нарушения; тези служители не
участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
в) на път с две или повече от две ленти
за движение в една посока за извършване
на контрол се използват помощни средства
(пътни знаци, конуси и полицейски ленти),
които определят и ограждат мястото на проверка, като:
аа) в зависимост от броя на лентите и
интензивността на трафика се затварят една
или две от лентите за движение, като се поставят пътни знаци Г9 или Г10, определеното
място се огражда с конуси за насочване на
движението, осигуряване на безопасността и
достатъчно пространство за работа на проверяващите служители (приложение № 7);
бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване
на контрол място, спира превозните средства
и ги насочва към проверяващите служители,
заели предварително определени места;
вв) при констатиране на нарушение водачът и превозното средство се насочват
от служителите, извършили проверката на
определено място, където други двама или
повече служители в зависимост от обема на
работата изготвят необходимите документи за
извършените нарушения; тези служители не
участват пряко в извършването на проверката;
гг) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
г) мястото за извършване на широкообхватен контрол на товарни автомобили и автобуси
се определя на големи отбивки или паркинги
в близост до пътното платно, на които може
да се обособят няколко допълнителни места
за извършване на проверки на ППС, като:
аа) обособените за този контрол места
следва да бъдат съобразени с габаритите
на превозните средства и релефа на терена,
като за всяко допълнително обособено място
отговаря предварително определена група
служители (приложение № 8);
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бб) един полицейски служител, разположен
в началото на определеното за извършване на
контрол място, спира превозните средства и ги
насочва към обособените места за проверка;
вв) от всяка група за проверка се определя
по един служител, който следи за приключване на всички етапи на контрола, след което
освобождава превозното средство;
гг) при констатиране на нарушение се
взема отношение на място; при възникнала необходимост от извършване на пълна
проверка превозното средство се отделя на
предварително определено за това място и
се проверява от сформиран за тази цел екип;
дд) служебните автомобили следва да бъдат разположени така, че да не затрудняват
извършването на контрола и преминаването
на пътните превозни средства;
ее) в този вид контрол могат да се включат
представители на различни структури на МВР,
както и на други ведомства, имащи отношение
към извършвания контрол;
3. определяне на необходимите сили и
средства за постигане на предварително зададените цели, както следва:
а) в зависимост от вида на планирания
контрол и поставените за изпълнение цели
се определя броят на участниците, които ще
са ангажирани;
б) за координация и контрол се определя
ръководител, който непосредствено участва
в мероприятието, като:
аа) инструктира служителите преди стартирането на широкообхватния контрол, определя
специфичните места за работа, като разпределя на тях необходимия брой проверяващи
служители и поставя индивидуални задачи
на всеки един от тях;
бб) по време на извършвания контрол
следи за правилното взаимодействие между
изпълнителите (полицейск и слу ж ители и
участниците от други ведомства); съблюдава
за изпълнение на техниките за безопасност
с оглед недопускане на инциденти;
вв) осъществява комуникация с присъстващи представители на средствата за масово
осведомяване, като следи същите да не пречат
при изпълнението на служебните задължения
на проверяващите екипи;
гг) обявява началото и края на операцията;
дд) след приключване на мероприятието
извършва обстоен разбор на постигнатите резултати, допуснатите грешки от проверяващите
служители, дава препоръки за последващите
операции;
4. определят се необходимите технически,
помощни средства и материали, както следва:
а) предупредителни пътни знаци, указващи
вида на извършвания контрол и знаци със
задължителни предписания (Г9 и Г10);
б) светлоотразителни конуси и полицейски
ленти;
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в) технически средства за тестване наличието на алкохол в издишания въздух, както
и тестери за наличието на наркотични или
упойващи вещества;
г) автоматизирани технически средства
за разпознаване на регистрационните табели
на ППС;
д) служебна документация: бланки фишове
за налагане на глоби, актове за установяване
на административни нарушения (АУАН), заповеди за задържане, протоколи за разпореждане
и предупреждение съгласно чл. 55 и 56 ЗМВР,
призовки, както и други документи, които
биха били нужни за постигане на заложените
цели в операцията;
е) светлоотразителни жилетки за всички
участници, включително и представителите
на средствата за масово осведомяване;
ж) средства за комуникация.
Г л а в а

т р е т а

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО
ПЪТЕН КОНТРОЛ
Раздел I
Инструктаж на нарядите по пътен контрол
Чл. 45. (1) За изпълнение на дейността по
пътен контрол на всеки наряд се провеждат
инструктаж и отвод.
(2) Инструктажът и отводът на нарядите
се провеждат ежедневно (за всяка смяна) и
периодично, както и за всяко отделно мероприятие.
(3) За провеждане на инструктаж и отвод
се обособява служебно помещение, оборудвано със:
1. карта (схема) на съответната територия
с нанесени върху нея определените постове
и маршрути;
2. копия на указанията за изпълнение на
дейността по постове и маршрути;
3. образци от служебни документи и формуляри, използвани от полицейските наряди
по пътен контрол.
(4) При възникнала служебна необходимост
инструктажът и отводът на нарядите, изпълняващи дейност по пътен контрол, може да
се провеждат на място извън помещението
по ал. 3.
(5) Общата п род ъ л ж и телност на ежедневните инструктаж и отвод не надвишава
30 минути.
Чл. 46. (1) Ежедневен инструктаж и отвод на нарядите се извършва от полицейски
инспектор съгласно утвърден график или от
оперативен дежурен служител в РУ.
(2) Определените служители провеждат
инструктаж съгласно предварително изготвени от тях задачи за изпълнение дейността по
контрол на пътното движение на електронен
носител (приложение № 9), които се съхраняват в ОДЦ/ОДЧ или по друг служебно
определен начин.
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(3) В звената, където няма предвидени
или заети длъжности по ал. 1, директорите
на ОДМВР или упълномощени от тях длъжностни лица, както и началниците на РУ, с
писмена заповед възлагат провеждането на
инструктаж и отвод на дежурния в ОДЦ/ОДЧ
или други служители.
(4) При инструктаж на смесен наряд длъжностните лица, определени да го извършат,
поставят задачите устно, като се предоставя
възможност същите да бъдат въведени в РСОД
(при наличие на техническото средство).
Чл. 47. Непосредствено преди провеждането на ежедневен инструктаж определените
за целта служители са длъжни:
1. да са запознати с оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. да извършват проверка на наличността
на полицейските служители, определени за
изпълнение на дейността по пътен контрол,
и униформеното им облекло и оборудване,
като се информират за здравословното им
състояние и готовността им за работа;
3. да извършат преглед на състоянието и
готовността за експлоатация на автомобилите,
мотоциклетите и техническите средства за
контрол, определени за смяната;
4. да подготвят допълнителните задачи за
инструктажа.
Чл. 48. (1) Инструктиращият по време на
инструктажа:
1. информира служителите за по-характерните правонарушения през денонощието,
за издирваните лица и МПС, както и други
данни, имащи отношение към състоянието
на оперативната и пътнотранспортната обстановка;
2. запознава полицейските служители с
разстановката на силите и средствата за денонощието и поименното им разпределение
по видове наряди;
3. информира за наличието и местонахождението на други наряди в съответната
територия за съответната работна смяна;
4. възлага конкретни задачи на нарядите
за непосредствено изпълнение на дейността
по пътен контрол, като по възможност ги
предоставя на електронен носител за въвеждане в РСОД;
5. указва в часови графици по образец
(приложение № 10) времето за обслужване
на постове, маршрути и точките за контрол
съобразно пътнотранспортната обстановка,
провежданите мероприятия, метеорологичните условия и др.;
6. определя старшите на нарядите;
7. разпределя и предоставя техническите
средства за контрол.
(2) Допълнително възникнали конкретни
задачи се възлагат на нарядите чрез средствата за комуникация или по електронен
път за въвеждане в РСОД от ОДЧ/ОДЦ и/
или прекия ръководител.
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Чл. 49. Проведеният инструктаж се документира с подписите на инструктиращия
и инструктираните в ежедневната ведомост.
Раздел ІІ
Ред за непосредствено изпълнение на дей
ността по пътен контрол
Чл. 50. (1) При изпълнение на дейността
по пътен контрол с автомобил или мотоциклет нарядът се движи в транспортния
поток така, че да не създава затруднения за
другите участници в движението и следи за
поведението им.
(2) При осъществяване на пътен контрол
служебният автомобил престоява така, че
да не затруднява останалите участници в
движението.
(3) Ползване на специален режим на движение се осъществява съгласно нормативните
разпоредби, като се предприемат необходимите
мерки за безопасност.
Чл. 51. (1) При изпълнение на дейността
по пътен контрол полицейските наряди осъществяват превенция на правонарушенията
чрез видимо присъствие, осъществяване на
контрол и регулиране на движението в съответната територия.
(2) Дейността по пътен контрол се изпълнява извън служебните помещения и МПС, като
полицейските служители могат да извършват
и обход пеша в рамките на указаните за поста или маршрута граници за изпълнение на
конкретни задачи.
(3) Изискването по ал. 2 не се отнася при
работа с автоматизирани технически средства
за контрол, монтирани в автомобил.
(4) Извършването на контрол пеша се
прилага по пътищата и улиците с интензивно
движение, както и на уязвими места, където
движението или разполагането на служебен
автомобил е неефективно или невъзможно.
(5) Служителят, осъществяващ дейност по
пътен контрол, предприема мерки за осигуряване на личната си безопасност.
(6) Забранява се осъществяването на дейност по пътен контрол на платното за движение при намалена или ограничена видимост
и хлъзгав път, с изключение на случаите при
обработване на ПТП или при участие в масови, заградителни и други мероприятия, като в
тези случаи служителите предприемат мерки
за осигуряване на личната си безопасност.
Чл. 52. (1) При обхождане на постовете и
маршрутите нарядите изпълняват указанията
за работа в маршрута и утвърдения часови
график.
(2) При обхождане на маршрутите нарядите
със служебни превозни средства осъществяват
при необходимост периодичен контакт с другите видове наряди на съответната територия,
като взаимно се информират за състоянието
на оперативната и пътнотранспортната обстановка.
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(3) Скоростта на придвижване на нарядите
със служебни превозни средства се съобразява
с възможността за наблюдение на съответната
територия, пътнотранспортна обстановка и намиращите се в нея обекти, както и с готовност
за своевременна реакция при установяване
на нарушения на правилата за движение или
при друга възникнала служебна необходимост.
(4) При осъществяване на дейности по
контрол на пътното движение в смесен наряд
служителите изпълняват дадените конкретни
задачи и часови графици за покриване на
установъчните пунктове и точки за контрол,
възложени на инструктажа.
Чл. 53. (1) Полицейските наряди по пътен
контрол своевременно докладват в ОДЦ/ОДЧ:
1. при извършване на проверка на МПС,
лица, както и при констатиране на престъп
ления и нарушения на обществения ред;
2. за взетото отношение спрямо проверените МПС и лица;
3. при констатирани проблеми/неизправности по състоянието на пътната мрежа,
създаващи опасност за живота и здравето
на участниците в движението, като по възможност на място предприемат мерки за
отстраняването им.
(2) По преценка и необходимост извършват
справки чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ за лица
и МПС.
Чл. 54. Полицейските служители осъществяват дейност по пътен контрол, като:
1. не напускат границите на разпоредените
им за обслужване постове и маршрути без
съгласуване и разпореждане на длъжностните лица, отговарящи за дейността на пътния
контрол и дежурните в ОДЦ/ОДЧ;
2. съблюдават разпоредения ред за осъществяване на взаимодействие и радиообмен
с ОДЦ/ОДЧ и други наряди, като не допускат
комуникация без служебна необходимост;
3. не допускат лица в служебните помещения и превозни средства и не превозват
лица и товари, когато това не е свързано с
изпълнение на служебните им задължения.
Чл. 55. (1) При приключване на непосредственото изпълнение на дейността по пътен
контрол или за извършена смяна на място
нарядите докладват на дежурния в ОДЦ/ОДЧ
и само след негово разпореждане могат да
напуснат обслужваните постове или маршрути.
(2) В случаите по ал. 1, когато смяната
на наряда не се осъществи в определеното
време, нарядът, който трябва да бъде сменен,
докладва на дежурния в ОДЦ/ОДЧ и само
след негово разпореждане може да напусне
обслужвания пост или маршрут.
Чл. 56. (1) При обход на определения им
маршрут нарядите проверяват за възникнали
изменения в пътнотранспортната обстановка,
като при констатирани препятствия или опасности за движението незабавно предприемат
следните мерки:
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1. докладват на дежурния служител в ОДЦ/
ОДЧ и изпълняват неговите разпореждания;
2. сигнализират участниците в пътното
движение и при необходимост пристъпват към
временно регулиране на движението;
3. съдействат на съответните служби за
отстраняване или ограничаване на възникналите неблагоприятни последици.
(2) Полицейският служител придобива информация за пътнотранспортната обстановка:
1. от прекия ръководител по време на
провеждане на инструктажа;
2. по време на изпълнение на служебната
дейност;
3. от ОДЦ/ОДЧ;
4. от участници в пътното движение.
Чл. 57. С професионалното използване на
методите и формите за пътен контрол полицейският служител активно влияе върху безопасността на движението по пътищата, като:
1. предотвратява и отстранява затруднения
в движението;
2. осигурява ритмичност на движението на
обществения транспорт за превоз на пътници;
3. взема мерки за правилно използване
на платното за движение, като не допуска
спиране и паркиране на МПС в нарушение
на правилата;
4. при необходимост осигурява преминаване с предимство на определени потоци от
превозни средства или пешеходци по отделни
участъци и направления за движение;
5. осигурява безпрепятствено и безопасно
преминаване на автомобилите със специален
режим на движение.
Чл. 58. (1) Служителят, назначен в наряд
за пътен контрол, спира водачите на ППС за
проверка, когато:
1. има видимо нарушение на правилата за
движение по пътищата;
2. има неизправности на ППС или разположението на товара създава опасност за
участниците в движението;
3. начинът на движение и поведение пораждат съмнения към водача на МПС за
преумора, употреба на алкохол или друго
упойващо вещество;
4. съществуват данни или предположения,
че водачът на ППС е участвал в ПТП или в
извършването на престъпление.
(2) За спиране на ППС, когато водачът
не е извършил нарушение на ЗДвП и няма
данни по ал. 1, т. 3 или 4, служителят изготвя
докладна записка в края на работната смяна.
Чл. 59. Полицейският служител може да
спира превозните средства от редовните линии
за обществен превоз за нарушения от страна
на техните водачи и пътници.
Чл. 60. Не подлежат на спиране и проверка
МПС, ползващи специален режим на движение,
както и автомобили на Министерството на
отбраната, движещи се в обозначена колона.
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Чл. 61. (1) Знаците и сигналите за спиране
на водачите на превозни средства се подават от полицейския служител своевременно
със стоп палка или с ръка, като се посочва
мястото за спиране на превозните средства.
През нощта и в условията на намалена или
ограничена видимост може да се използва и
червен светлинен сигнал.
(2) Преди подаването на знака или сигнала
полицейският служител застава срещу движението върху пътното платно, непосредствено
до банкета или бордюра.
(3) На водача на МПС трябва да се осигури
възможност да спре плавно и да не създава
опасност или да бъде пречка за останалите
участници в движението.
(4) Спиране на превозните средства на
места с ограничена или намалена видимост,
непосредствено преди или след кръстовища,
пешеходни или велосипедни пътеки, мостове,
подлези, надлези, стеснени участъци, жп прелези, тунели и на други места, където спирането е забранено, се допуска по изключение
при условие, че е осигурена безопасността
на участниците в движението и служителите
от наряда.
(5) Когато нарядът се движи с автомобил
или мотоциклет, спирането на превозните
средства става със стоп палка или с ръка
при изравняването с тях или след изпреварването им.
Чл. 62. (1) Проверка на водач и МПС се извършва задължително при неработещ двигател
най-малко от двама полицейски служители
при следните тактически действия:
1. проверяващият полицейски служител
подхож да към превозното средство отзад
и отстрани с необходимото внимание, като
застава отстрани на МПС, зад водача извън
обсега на отварящите се врати;
2. проверяващият визуално се ориентира
за броя на лицата в автомобила и превозвания товар;
3. проверяващият полицейски служител
се представя, като произнася длъжността,
фамилията, структурното звено и повода за
спиране;
4. проверяващият полицейски служител
изисква от водача и пътниците необходимите
документи, като те се предоставят от тях без
служителят да навлиза в пространството на
проверяваното ППС;
5. при поискване полицейският служител
показва своята служебна карта или полицейски знак;
6. при извършването на проверката полицейският служител следи проверяваните лица
да не изхвърлят вещи и предмети.
(2) Вторият служител от наряда осигурява
извършването на проверката, като:
1. застава на подходящо и безопасно място, осигуряващо добра видимост и визуална
комуникация с останалите служители;
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2. води непрекъснато наблюдение за поведението на водача и пътуващите в автомобила
лица;
3. при необходимост предприема незабавни
действия съобразно създалата се ситуация.
(3) По време на изготвяне на административни документи на пътя водачите и пътниците престояват в проверяваното превозно
средство или на разстояние от полицейския
автомобил, а документите им се представят
за подпис извън служебното МПС върху подходящо за целта място.
(4) При проверката не се допуска проверяваните лица да влизат, престояват, оставят
или вземат предмети във и от служебния
автомобил.
(5) Проверката задължително започва с
извършването на справка чрез РСОД или
ОДЦ/ОДЧ по регистрационен номер на МПС
и данни за водача и пътуващите лица.
Чл. 63. В случаите на проверка на МПС,
водачът на което не е изпълнил полицейско
разпореждане, освен действията по чл. 62 полицейският служител може допълнително да:
1. отдава разпореждане на водача да изключи двигателя, да извади контактния ключ
и го постави на арматурното табло;
2. отдава разпореждане на водача да излезе
бавно от колата и да застане пред автомобила
си с лице към него;
3. отдава разпореждане на лицата в автомобила да стоят неподвижно в МПС;
4. при данни за извършено престъпление
извършва обиск на водача и пътниците, като
при наличие на лица от противоположния пол
обискът се извършва съгласно ЗМВР, както и
проверка на превозното средство и на вещите,
които се превозват в него;
5. установява самоличността на лицето/
лицата и уведомява ОДЦ/ОДЧ, като прави
справка чрез РСОД или ОДЦ/ОДЧ;
6. при необходимост за отвеждане и задържане в структурите на МВР лицето сяда
в полицейския автомобил на задната седалка
по средата или вдясно, като до него сяда задължително полицейски служител;
7. в един патрулен автомобил се превозва
само едно задържано лице.
Чл. 64. При установена употреба на алкохол/наркотично или упойващо вещество от
водач на ППС водачът не се допуска да управлява МПС, като се прилага принудителна
административна мярка и МПС се премества
принудително съгласно ЗДвП.
Чл. 65. При осъществяване на пътен контрол и установяване на издирвани лица или
ППС, когато е налице основание за задържането им, полицейският служител ги задържа лично или със съдействието на други
служители, като за действията си уведомява
ОДЦ/ОДЧ.
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Чл. 66. При откриване на изоставени моторни превозни средства, които са обявени за
издирване, полицейският служител е длъжен
да запази мястото и да докладва в ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 67. Когато водач, допуснал нарушение
на правилата за движение, не спре на подадения
от полицейския служител сигнал, незабавно
се уведомява ОДЦ/ОДЧ и се изпълняват
дадените разпореждания.
Чл. 68. При мъгла и намалена видимост
нарядът по пътен контрол следи водачите на
МПС да се движат със скорост и дистанция,
съобразени с пътните условия, да не предприемат изпреварване, да не завиват в обратна
посока, да не спират на платното за движение, да не се извършва теглене на превозни
средства или движение на извънгабаритни и
опасни товари.
Чл. 69. При крупни производствени аварии,
природни бедствия или възникването на пожар
в обслужвания пост или маршрут служителите,
назначени в наряд за пътен контрол, съобщават
на ОДЦ/ОДЧ или на съответното областно
управление „Пожарна безопасност и защита на
населението“, като при необходимост вземат
мерки за преустановяване, отклоняване, регулиране на движението на превозните средства
и на пешеходците в рисковия участък, както
и съдействат за безпрепятствено придвижване
на спасителните екипи, спешна медицинска
помощ и противопожарните автомобили.
Чл. 70. При инциденти, в които участват
ППС, превозващи опасни товари, се действа
съгласно дадените от ОДЦ/ОДЧ разпореждания.
Чл. 71. При усложнени пътни и метеорологични условия полицейският служител е
длъжен да:
1. уведоми незабавно ОДЦ/ОДЧ;
2. съдейства на пътноподдържащите служби
при почистването на пътищата;
3. при необходимост спира, отбива или
регулира движението на ППС;
4. подпомага извличането на превозни
средства и да окаже помощ на пътуващите
в тях граждани.
Ч л. 72. При пол у чаване на сиг на л за
терористичен акт или при провеждане на
заградителни мероприятия полицейският служител изпълнява указанията на началниците
и ОДЦ/ОДЧ, като участва в откриването и
задържането на обявени за издирване лица,
вещи и ППС.
Чл. 73. Назначеният в наряд на КПП:
1. контролира спазването на правилата за
движение;
2. контролира техническото състояние на
ППС и документите на водачите;
3. предприема мерки за откриване и задържане на издирвани лица, ППС и вещи;
4. отклонява или спира временно движението, когато това е разпоредено по съответния ред;
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5. поддържа непрекъсната връзка с ОДЦ/
ОДЧ и нарядите, които осъществяват служебните си задължения в близост до КПП.
Раздел ІІІ
Отвод и отчет на резултатите от дейността
по пътен контрол
Чл. 74. (1) Работната смяна на нарядите
по пътен контрол приключва с отвод.
(2) В рамките на отвода старшият на наряда докладва за:
1. резултатите от изпълнение на дейността
по пътен контрол, като предоставя данните
от РСОД или в ежедневен отчет на хартиен
носител в случай на липса или повреждане
на РСОД;
2. изготвените докладни записки и други
документи, свързани с изпълнение на дейността по пътен контрол;
3. състоянието на предоставените технически средства за изпълнение на дейността
по пътен контрол.
(3) Полицейските служители от нарядите,
изпълняващи дейността по пътен контрол в
отдалечени райони, не се явяват на отвод,
като докладват за резултатите от дейността си
по телефона или друго средство за свръзка, а
документите по ал. 2, т. 2, свързани с изпълнение на служебната дейност, предоставят по
служебен път.
Чл. 75. (1) Резултатите от работата на
нарядите, изпълняващи пътен контрол, се
отчитат за всяка смяна.
(2) Формите на отчетност на пътния контрол са следните:
1. ежедневна форма на отчет и контрол
чрез информацията от работната станция за
отдалечен достъп по електронен път или отчет
за дейността на хартиен носител с конкретните резултатите от дейността на наряда по
пътен контрол за съответната работна смяна
(приложение № 11);
2. при невъзможност за изготвяне на отчета в РСОД (дефектиране на уреда или друга
причина) старшият на наряда го предоставя
на хартиен носител, като задължително при
пристигане в базата въвеж да данните на
електронен носител;
3. обобщена справка за цялостната дейност в
РУ и отдел/сектори /групи при СДВР/ОДМВР
през изтеклото денонощие (приложение № 12);
4. доклад за установен факт и предприети
действия (приложение № 13), който се предоставя на звената „Оперативен анализ“;
5. при работа в смесени наряди служителя,
работещ по контрол на пътното движение,
попълва и отчетната форма съгласно тази
инструкция.
Чл. 76. Справките по чл. 75, ал. 2, т. 2 и 3
се изготвят на основата на данните от РСОД
или ежедневния отчет на хартиен носител за
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дейността на нарядите и се обобщават ежемесечно във връзка с изготвянето на писмените
анализи за пътен контрол.
Чл. 77. (1) Въвеждането на информация и
данни от РСОД по време на смяната, както
и извършването на справки, се осъществява
от старшия на наряда по пътен контрол.
(2) Ежедневните справки по чл. 75, ал. 2,
т. 2 и 3 се изготвят от полицейски инспектор,
а в звената, в които няма предвидена/заета
такава длъжност, дейността се възлага на
друг полицейски служител.
(3) Ежемесечно справката за дейността по
пътен контрол на територията на областта се
обобщава от отдел/сектори „Пътна полиция“
при СДВР и ОДМВР и се изпраща в отдел
„Пътна полиция“ (ОПП) – ГДНП.
Раздел IV
Задължения на служителя, изпълняващ дей
ност по пътен контрол
Чл. 78. При пристъпване към изпълнение
на дейност по пътен контрол нарядът е длъжен да носи:
1. служебна карта, полицейски знак и отличителна табелка по образец;
2. свидетелството за управление на МПС,
свидетелството за регистрация на служебното
МПС, както и пътната книжка на патрулния
автомобил или мотоциклет;
3. стоп палка и светлоотразителна жилетка;
4. автоконтрольорска чанта, оборудвана
съгласно (приложение № 14);
5. въоръжение и помощни средства.
Чл. 79. Полицейският служител по пътен
контрол преди застъпването в наряд е длъжен
да провери изправността на техническите
средства за контрол и служебното МПС.
Чл. 80. (1) Основна задача на служителя,
осъществяващ дейност по пътен контрол,
е да следи за спазването на правилата за
движението, сигурността и безопасността на
движението по пътищата, предотвратяването
на нарушенията и осигуряването на обществения ред.
(2) Служителят, осъществяващ дейност по
пътен контрол, е длъжен да:
1. познава и изпълнява служебните си
задължения и нормативната уредба, регламентираща дейността му;
2. познава особеностите на обслужвания
район, маршрут, пост за изпълнение на службата, свързани с безопасността на пътното
движение;
3. познава и използва свързочните и другите
технически средства за контрол на движението;
4. наблюдава движението и взема мерки
за недопускане нарушения на правилата за
движение, а при създаване на пречки или
препятствия по платното за движението да
предприема мерки за тяхното отстраняване;
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5. съдейства и оказва помощ на участниците в движението при усложнени пътни и
метеорологични условия;
6. проверява редовността на документите
на водачите на МПС и документите за самоличност на пътниците и на пешеходците;
7. проверява на пътя регистрацията, техническото състояние, оборудването и превозните
документи на ППС;
8. следи за състоянието на пътищата,
пътните съоръжения и сигнализация и да
предприема мерки и прави предложения за
отстраняване на констатираните нередности;
9. следи за спазване на сроковете и сигнализацията на строително-монтажните работи
по пътищата и улиците и да не допуска поставяне на препятствия върху платното, които
затрудняват движението на ППС;
10. следи за своевременното и качествено
почистване и обработване на пътищата при
зимни условия;
11. взема незабавни мерки и извършва
необходимите действия при ПТП и кризисни
ситуации;
12. познава реда за действие в случаи на
ПТП и аварии с превозни средства, които
транспортират пари, ценности, оръжие, боеприпаси, взривни, отровни, силно действащи и
радиоактивни вещества, материали и товари;
13. оказва долекарска помощ на пострадалите при ПТП, както и съдействие при
транспортирането им чрез екип на спешна
медицинска помощ до медицинско заведение
и опазването на имуществото им, засегнато
при ПТП;
14. изяснява и отразява обективно и точно
обстоятелствата при допуснати нарушения на
правилата за движение;
15. осигурява непосредствено ръководство
на придадените му допълнителни сили;
16. при провеждането на заградителните
мероприятия и СПО изпълнява указанията
на началниците и на ОДЦ/ОДЧ и участва в
разкриването и задържането на обявените за
издирване лица, вещи и МПС;
17. познава сигналите на регулировчика за
управление на движението и реда за управление на сигналите на светофарните уредби;
18. предотвратява и пресича престъпните и
противообществените действия на гражданите
и да отстранява причините и предпоставките,
създаващи опасност за живота и здравето на
гражданите;
19. съдейства на държавните органи в случаите, предвидени със закон;
20. изследва обстоятелствата и изготвя
необходимите документи за настъпило ПТП
в предвидените от закона случаи;
21. съдейства при производство по разследване на ПТП, при които има пострадали
граждани или значителни материални щети;
22. извършва контрол за редовността на
документите за ползване на пътната мрежа.
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Чл. 81. Полицейският служител е длъжен
временно да пристъпи към регулиране на
движението:
1. при неизправна светофарна уредба или
когато светофарното регулиране не обезпечава своевременното пропускане на ППС и
пешеходци;
2. при осиг у ряване преминаването на
автомобили със специален режим на движение или автомобили на въоръжените сили,
движещи се в колона;
3. при провеждане на заградителни, спортни, масови и други мероприятия;
4. на места с ПТП, предизвикали задръстване, и в районите на стихийни бедствия или
крупни производствени аварии;
5. на места с временна забрана или отклонение на движението;
6. за осигу ряване преминаването през
платното за движение на деца, граждани с
трайни увреждания и организирани групи
пешеходци или велосипедисти.
Чл. 82. (1) Служ ител ят, осъществяващ
дейност по пътен контрол, може да напусне
поста, маршрута или района, определен му
за контрол, при следните случаи:
1. за отвеждане до медицинско заведение
на лица, получили телесни повреди при ПТП
или извършени престъпления;
2. при вземане на неотложни мерки за
отстраняване на препятствия и опасности за
движението на съседни пътни участъци;
3. за отвеждане в помещения на МВР на
лица в случаите, предвидени с нормативен акт;
4. за вземане на мерки или участие при
ликвидиране на пожари, последици от стихийни бедствия или производствени аварии
и кризи;
5. за съпровождане до медицинските заведения на водачи на МПС, употребили алкохол над допустимите норми или наркотични
вещества.
(2) Отклоняване от поста, маршрута или
района, се допуска след доклад и разпореждане на непосредствения началник и/или
ОДЦ/ОДЧ.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА КОНТРОЛ
Раздел I
Работа с техническите средства за контрол
Чл. 83. Началникът на отдел „Пътна полиция“ и началникът на сектор „Пътен контрол“
при отдел „Пътна полиция“ – ГДНП:
1. разпределят техническите средства за
контрол съобразно нуждите и ефективността
от използването им;
2. предлагат за въвеждане в експлоатация
нови видове технически средства за контрол
на база анализ на необходимостта от конкретен тип, както и съвременните тенденции в
тази насока;
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3. планират и предлагат закупуването на
нови и модернизирането на вече действащи
технически средства за контрол.
Чл. 84. Със заповед на директора на СДВР
и ОДМВР се определя отговорник за техническите средства, който:
1. води на отчет техническите средствата
в СДВР/ОДМВР и РУ;
2. води дневник за всяко средство за измерване, в който се отразяват техническото му
състояние, извършената периодична проверка
(калибриране) и преминаване през държавна
метрологична проверка;
3. представя своевременно за ремонт и получава ремонтираните средства за измерване.
Чл. 85. При използването на средствата за
измерване за пътен контрол началниците на
РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената,
осъществяващи пътен контрол по главните
пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР,
организират и контролират:
1. обучението на състава за работа със
средствата за измерване и тяхното ефективно
и законосъобразно използване;
2. отчета и архивирането на показанията
от средствата за измерване на хартиен и магнитен носител;
3. правилната им техническа експлоатация;
4. съответствието между установените и
запаметени нарушения и взетото административно отношение.
Чл. 86. (1) Началниците на РУ, отдел/сектори „Пътна полиция“ и звената, осъществяващи
пътен контрол по главните пътища и автомагистрали при СДВР и ОДМВР, ежемесечно
осъществяват проверка на съответствието на
установените и запаметени със средствата за
измерване нарушения и предприетите мерки.
(2) За резултатите от извършената проверка
се изготвя справка, която се предоставя на
директора на СДВР или ОДМВР.
(3) Справката по ал. 2 съдържа:
1. броя и номерата на наличните технически средства от всеки вид, както и тяхната
изправност;
2. броя на установените и запаметени нарушения за всяко техническо средство поотделно
и съставените административни документи;
3. наличие на несъответствие на показателите по т. 2 и установените за това причини;
4. изводи относно ефективността на използване и предложения за подобряване на
дейността.
Чл. 87. (1) За осъществяване на дейността
по пътен контрол полицейските служителите
използват технически средства и системи за
определяне концентрацията на алкохол, установяване употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози, мобилни
и стационарни системи за регистрация на
нарушенията на скоростните режими, както
и други нарушения.
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(2) Техническите средства и системи за
измерване следва да са одобрени и вписани в
регистъра на одобрените за използване типове
средства за измерване, както и преминали
метрологична проверка.
(3) Уредите и тестовете за установяване на
употребата на упойващи и наркотични вещества или техни аналози се използват съгласно
реда по чл. 174, ал. 4 ЗДвП.
Чл. 88. (1) Използването на преносими и
мобилни технически средства и системи за
контрол се планира ежемесечно, при което
се осигурява ежедневното им ефективно използване и правилното им разпределение на
пътната мрежа на предварително определени
точки за контрол.
(2) Точките за извършване на контрол с
технически средства и системи се определят
на база анализ на аварийността на съответната
територия по следните показатели:
1. честота на извършваните нарушения на
правилата за движение по пътната мрежа по
вид, време и място;
2. основни причини за настъпване на ПТП
по място и време;
3. административен капацитет на структурното звено и възможност за покритие на
пътната мрежа;
4. интензивност на пътното движение;
5. оценка на ефективността от контролната
дейност в конкретната точка за предходен
период.
(3) Местата за работа с технически средства
за установяване на нарушения на скоростта
на движение, неспазване на предимство, неправилно изпреварване и други се отразяват
в указанията за непосредствено изпълнение
на пътния контрол като точки за контрол.
(4) При организация на контрола на скоростните режими по автомагистрали, първокласни
пътища, натоварени отсечки в населените
места и други приоритетно се определят точки
за разполагане на стационарно монтирани
уреди за контрол на скоростта.
Чл. 89. (1) На рискови участъци с интензивен трафик на движение, където не са
монтирани стационарни уреди и системи за
контрол на скоростта или поставянето им е
невъзможно, се осъществява контрол чрез
преносими уреди (на тринога) за контрол на
скоростта или мобилни системи.
(2) Измерването на скоростта се осъществява автоматично от техническите средства/
системи след тяхното позициониране и настройка от служител на МВР, за което се
попълва протокол.
(3) За разполагане и монтаж на преносими
уреди (на тринога) за контрол на скоростта
на определените точки за извършване на контрол могат да се възлагат задачи и на лица,
работещи по трудово правоотношение в МВР.
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Чл. 90. Обработката на данните за нарушенията, установени с автоматизирани технически средства и системи, се осъществява
от служители с полицейски правомощия.
Чл. 91. (1) При използване от наряда на автоматизирано техническо средство за контрол
на скоростта се попълва протокол, в който
се отразяват данни и резултати по образец
(приложение № 15).
(2) Про т окол ът по а л. 1 се п риема и
подписва след проверка на правилното попълване от служителя, провеждащ отвода, и
представлява основен документ за отчет на
резултатите и работата на наряда, използващ
система за автоматизиран контрол. Данните
от установените нарушения се съхраняват на
електронен носител в срок 3 години.
(3) При използване от наряда на технически
средства и системи за определяне концентрацията на алкохол резултатите се отразяват
на електронната подложка в РСОД съгласно
дневник по образец (приложение № 16).
(4) При използване от наряда на технически
средства и системи за установяване употребата на упойващи и наркотични вещества
или техни аналози проверката и резултатът
се отразяват на електронната подложка в
РСОД в протокол (приложение № 17), както
и в дневник (приложение № 18).
Чл. 92. (1) За контрол на скоростните
режими могат да се използват необозначени
полицейски автомобили, оборудвани с автоматизирани технически средства, движещи
се в пътнотранспортния поток или работещи
стационарно на пътни отбивки, като нарушителите не се спират и наказват на мястото на
извършване на нарушението.
(2) При извършване на контрол на пътното движение се допуска нарушителят да
бъде спиран от друг наряд, разположен след
мястото на установеното нарушение, като
данните за същото се предават с технически
средства за комуникация.
(3) При използване на автоматизирани
технически средства, без нарушителите да се
спират на място, в наряд може да се назначава
един служител.
Чл. 93. (1) По изключение могат да се
използват неавтоматизирани технически средства за осъществяване на явен и видим контрол
по пътни участъци с ниска интензивност. В
указанията за маршрута подробно се разписват
точките за контрол, като се отразява мястото
на разполагане на полицейския автомобил/
мотоциклет, контролирана посока, разположение на измерителя за скорост, контролирано
ограничение и вид измерване, тактика на
спиране на превозните средства и др.
(2) Неавтоматизираните технически средства се придружават от дневник (приложение
№ 19), в който намясто се отразяват установените нарушения.
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Чл. 94. При контрол на въведено с пътен
знак ограничение на скоростта мястото за
разполагане на техническото средство се
фиксира чрез измерване на разстоянието
до знака, като за всяка точка за контрол се
изготвя и утвърждава схема. В указанията за
маршрута, в които е включена такава точка
за контрол, подробно се разписва мястото
за разположение на техническото средство,
разстоянието до пътния знак, настройката на
обхвата и параметрите на уреда.
Чл. 95. За изпълнение на пътен контрол
нарядът се оборудва с технически средства
съобразно поставените задачи, но с не повече
от един вид средство за измерване, необходим
за конкретната дейност.
Чл. 96. За осъществяване на дейността
по пътен контрол полицейските служители
използват и:
1. системи за автоматично разчитане и разпознаване на регистрационните автомобилни
табели и комбинирани устройства;
2. РСОД за извършване на проверка на
МПС и лица, въвеждане на информация и др.;
3. системи за наблюдение, автоматично
регистриране и идентифициране на МПС при
преминаване на червен сигнал на светофарната уредба и др.;
4. цифров фотоапарат.
Раздел II
Действия на полицейския служител при път
нотранспортно произшествие
Чл. 97. Посещението на ПТП се организира
и ръководи от дежурните служители в ОДЦ/
ОДЧ, които в случаите, когато е необходимо
ПТП да бъде посетено, незабавно подават
получената информация и изпращат наряд
на пътна полиция.
Чл. 98. (1) На мястото на ПТП полицейският наряд изяснява:
1. има ли пострадали лица и къде са
транспортирани;
2. съществува ли опасност за възникване
на аварии, пожари, разлив на опасни продук
ти, както и характера, мястото и времето на
настъпване на произшествието;
3. брой на участниците и регистрационните номера на ППС, наличие на очевидци/
свидетели и други данни, имащи отношение
по изясняване на причините на възникване
на ПТП;
4. необходимост от осигуряване на екипи за
пожарна безопасност и защита на населението,
спешна медицинска помощ и др.;
5. вида на транспортните средства, превозваните товари или пътници;
6. ако водачът е напуснал мястото на
ПТП – вероятна посока на оттегляне, марка,
модел, цвят, регистрационен номер на МПС и
други данни, имащи отношение по изясняване
самоличността на конкретния извършител;
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7. необходимост от запазване на местопроизшествието до идване на дежурна оперативна
група (ДОГ);
8. дали в ПТП участват като водачи служители на МВР, Министерството на отбраната,
дипломати и чуждестранни граждани, лица на
съюзнически и/или чужди въоръжени сили,
преминаващи на територията на Република
България или пребиваващи на нея, или лица
с неустановена самоличност.
(2) Съобразно данните по ал. 1 полицейските служители уведомяват ОДЦ/ОДЧ с
оглед преценка за предприемане на действия
по разследване и документиране на ПТП или
изпращане на ДОГ.
Чл. 99. Когато са причинени само материални щети и ПТП не се разследва от ДОГ,
нарядът е длъжен да разследва причините за
неговото настъпване, като:
1. установява участвалите превозни средства, самоличността на участниците и свидетелите на произшествието;
2. извършва оглед на местопроизшествието,
причинените щети на ППС, на пътя и неговите принадлежности или щети на други лица,
организацията на движението – наличието на
пътни знаци, светофарна уредба, маркировка,
като заснемат фактическата обстановка с
цифров фотоапарат:
а) общ изглед на местопроизшествието;
б) изглед по посока на движение на всеки
участник в ПТП;
в) знаково стопанство и организация на
движението;
г) щети, причинени от ПТП по ППС, сгради,
съоръжения, прилежаща инфраструктура и др.;
д) следи, оставени на местопроизшествието
от участниците в ПТП;
е) разположение на ППС спрямо определения ориентир;
3. изяснява причините и обстоятелствата
за настъпилото ПТП на база извършения оглед и данните от участниците и свидетелите;
4. задължително изпробва участниците в
ПТП за употреба на алкохол, а при съмнение
и за наркотично или друго упойващо вещество;
5. издава необходимите документи (протоколи за ПТП, АУАН, скици на ПТП); протоколът за ПТП се подписва от участниците
в него;
6. предприема всички законови мерки за
недопускане движение на ППС при причинена повреда, застрашаваща безопасността на
движението и управление от водачи на МПС,
употребили алкохол, наркотично или друго
упойващо вещество;
7. докладва в дежурната част за резултата
от посетеното ПТП;
8. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.
Чл. 100. Когато при ПТП има данни за
престъпление, нарядът е длъжен да:
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1. запази местопроизшествието и предприеме мерки за спиране, отклоняване или
регулиране на движението;
2. докладва в ОДЦ/ОДЧ и да предприеме
мерки за оказване на първа долекарска помощ
до идването на екип от спешна медицинска
помощ и установява самоличността на пострадалите лица;
3. осигури безопасността на движението,
охрана и запазване на местопроизшествието
(съхранява всички следи и установява други
данни, които имат значение за изясняване на
ПТП, разположението и посоката на движение
на превозните средства и др.);
4. установи самоличността на свидетелите и на участниците в ПТП и да осигури
присъствието им на местопроизшествието,
когато същите не се нуждаят от оказване на
медицинска помощ в лечебно заведение;
5. ако водачът е напуснал местопроизшествието, автоконтрольорът изяснява вероятната
посока, марката, модела, цвета, регистрационния номер на МПС и други факти, като
докладва в ОДЦ/ОДЧ;
6. установи нанесените щети на превозните средства, на пътните съоръжения и
принадлежности и на други физически или
юридически лица;
7. при пристигане на ДОГ старшият на наряда докладва на ръководителя всички факти
и обстоятелства, имащи отношение към ПТП;
8. изпълнява разпорежданията на ръководителя на ДОГ, обезпечава безопасни условия
за работа на групата и други мероприятия,
свързани с конкретната обстановка;
9. при необходимост след приключване
на огледа от ДОГ по разпореждане на разследващия орган организира опазването и
принудителното преместване на повредените
превозни средства и техните товари, за което
докладва в ОДЦ/ ОДЧ;
10. изготвя докладна записка за извършените действия;
11. попълва в РСОД показателите, необходими за отчет и анализ на ПТП.
Чл. 101. (1) За всяко произшествие, станало
известно на полицейския служител, включително и извън неговия маршрут или район, той
е длъжен незабавно да докладва на дежурния
в ОДЦ/ОДЧ и да действа в зависимост от
дадените разпореждания.
(2) При ПТП, за което има данни за пострадали лица, полицейският служител е длъжен да
предприеме мерки за уведомяване на спешна
медицинска помощ лично или чрез дежурния
в ОДЦ/ОДЧ, да окаже долекарска помощ и
осигури безопасността на движението.
(3) Информация за причините и обстоятелствата за настъпване на ПТП се предоставят
на граждани, медии и други по установения
в МВР ред. Полицейските служители нямат
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право да предоставят информация и други
данни без разрешение от ръководителя на
ДОГ и/или ОДЦ/ОДЧ.
Чл. 102. Когато в резултат на ПТП на
ППС са нанесени технически неизправности,
непозволяващи безопасното му придвижване, и от страна на собственика или негови
близки не бъдат предприети действия по неговото обезопасяване, същото се премества
по разпореждане на ръководителя на ДОГ
и/или ОДЦ/ОДЧ и се предприемат мерки
за преместването му на охраняемо място за
сметка на неговия собственик.
Чл. 103. При ПТП с ППС, превозващи
опасни товари или товар, който се е разпилял на пътя и в резултат на това се създава
опасност за движението, нарядът по пътен
контрол незабавно взема мерки за обезпечаване на собствената си и безопасността и
сигурността на гражданите, намиращи се в
района на инцидента, като уведомява ОДЦ/
ОДЧ за обозначението на информационната
табела относно вида на опасния товар и изпълнява дадените указания.
Раздел III
Действия на служителя от пътен контрол с
лица без постоянен адрес в Република Бъл
гария или ползващи имунитет
Чл. 104. (1) При нарушение на правилата
за движение или инцидент с лица, които
заявяват, че притежават имунитет, правото
на имунитет и неговият обем се установяват
чрез документ, удостоверяващ заеманата от
лицето длъжност.
(2) Дипломатически автомобил с флаг на
чужда държава не се спира при нарушение на
правилата за движение, а за констатираното
нарушение се докладва по съответния ред.
(3) За всяко нарушение на правилата за
движение и инцидент с участието на лица или
обекти с имунитет полицейският служител
докладва своевременно на ОДЦ/ОДЧ с цел
получаване на разпореждане за последващи
действия, като за случая изготвя докладна
записка.
Чл. 105. При разследване на ПТП с участие
на лице без постоянен адрес на територията
на страната служителят, назначен за старши
на наряда, е длъжен да докладва в ОДЦ/ОДЧ
за евентуално уведомяване на съответната
дипломатическа мисия и при необходимост
осигуряване на преводач.
Чл. 106. В случаите на ПТП с материални
щети, когато лице с имунитет откаже оглед
на превозното средство и не представи документи, необходими за попълване на протокол
за ПТП, служителят записва в съответните
графи на бланката „отказал оглед“ или „непредставил“.
Чл. 107. (1) При ПТП с причинени значителни материални щети, телесни повреди
или смърт на лица с участието на МПС, уп-
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равлявано от лице с имунитет, се уведомява
ОДЧ/ОДЦ, който от своя страна уведомява
за инцидента дежурен следовател.
(2) Районът на ПТП се запазва от полицейските служители, които предприемат действията по чл. 100 до пристигане на дежурния
следовател.
(3) Лицето с имунитет се поканва да изчака
на местопроизшествието до пристигането на
компетентните органи, ако не се нуждае от
спешна медицинска помощ.
Чл. 108. Оглед на превозни средства на
представители на дипломатически мисии и
членове на техните семейства, притежаващи
имунитет, се извършва само след дадено от
тяхна страна разрешение.
Раздел IV
Действия на полицейския служител на пост
за регулиране и подпомагане на движението
Чл. 109. За изпълнение на служебните си
задължения на ПРПД полицейският служител
трябва да познава и владее методите за физическо/ръчно регулиране на движението, както
и при техническа възможност да извършва
ръчно управление на светофарните уредби.
Чл. 110. (1) Полицейският служител в качеството си на регулировчик може да използва
допълнително следните движения:
1. с кръгово движение на ръцете в лакътя
и/или китката и опъната длан указва по-бързо
преминаване на участниците в движението
през кръстовището или регулираното място;
2. с опъната ръка да посочва къде да спрат
превозните средства или пешеходците;
3. с опъната ръка и въртеливо движение на
другата в лакътя – в кои посоки задължително трябва да се движат превозните средства.
(2) Освен задължителните и допълнителните сигнали регулировчикът може да използва
и други разбираеми жестове с оглед даване
на допълнителни указания на участниците в
движението.
(3) Подаденият сигнал „Внимание“ има
продължителност поне четири секунди.
Чл. 111. (1) Времето и смените за изпълнение на службата като регулировчик се планират
в ежедневната ведомост и часовия график.
(2) В зависимост от оперативната или
пътнотранспортната обстановка регулирането
може да бъде непрекъснато или с прекъсвания.
(3) Когато работното време на полицейския служител – регулировчик, е планирано
за непрекъснато изпълнение на служебните
задължения при неподвижен пост, се осигурява
почивка от 15 минути на всеки час.
Чл. 112. (1) На поста за регулиране полицейският служителя е длъжен:
1. да се запознае с пътнотранспортната
обстановка и организацията на движението;
2. да застане на място, където неговите
сигнали ще се възприемат еднакво добре от
всички участници в движението;
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3. при осъществяване на дейността да вземе
мерки за своята лична безопасност и тази на
участниците в движението.
(2) Не се допуска регулиране в тъмната
част на денонощието без допълнително осветление и при намалена под 50 м видимост
с изключение на случаите при ПТП, като се
спазват мерките за безопасност.
Чл. 113. (1) Постовете за регулиране могат
да бъдат постоянни или временни, като:
1. временните постове се определят за
регулиране в часовете с максимална интензивност на движението на определени кръстовища при заградителни, масови, спортни
и др. мероприятия;
2. постоянните постове се определят при
доказана необходимост от постоянно присъствие и регулиране на база анализ на пътнотранспортната и оперативната обстановка,
наличие на дипломатически обекти или обекти
от национално значение, подсигуряване на
трасета и др.
(2) На постовете за регулиране дейността
може да се изпълнява от двама служители – единият за регулиране на движението,
а другият – за смяна, подпомагане и вземане
на отношение спрямо нарушителите.
(3) На кръстовища, където регулирането
не може да се осъществява от един служител,
същото се регулира от двама служители с
осигурена комуникационна и визуална връзка
за синхронизация на подаваните сигнали.
Чл. 114. Служител на ПРПД при констатиране на нарушения от водачи не се отклонява
за вземане на отношение, а записва регистрационния номер на МПС, датата, часа и вида на
нарушението, като изготвя докладна записка.
Чл. 115. Регулировчикът спира движението
на ППС при преминаване на организирани
пешеходни или велосипедни колони и подпомага преминаването на деца, трудно подвижни
лица и лица с трайни увреждания.
Чл. 116. Регулировчикът е длъжен да предприеме незабавни действия за осигуряване на
бързото и безопасно преминаване на превозни
средства, използващи специален режим на
движение.
Чл. 117. (1) Когато кръстовище се регулира
със светофарна уредба, регулировчикът осъществява визуален контрол по спазването на
сигналите от водачите на превозни средства.
(2) При неработеща светофарна уредба или
възникнала необходимост служителят навлиза
в кръстовището и пристъпва към регулиране.
(3) В случаите, когато продължителността
на отделните фази на работеща светофарна
уредба не осигуряват необходимата пропускателна способност, при техническа възможност
служителят преминава към ръчно управление
на уредбата.
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ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. По смисъла на тази инструкция „пътнотранспортна обстановка“ е съвкупност от:
1. път, пътни платна, пътни ленти, банкети,
острови и техните граници, пътни съоръжения,
принадлежности и препятствия;
2. строително-ремонтни и други работи в
обхвата на пътя;
3. сигнализация с пътни: светофари, знаци
и маркировка;
4. осветление на пътя и състояние на
крайпътните обекти (паркинги, гаражи, бензиностанции, сервизи, хотели и мотели, заведения за хранене, търговски обекти, болнични
заведения и др.);
5. пътни участъци с концентрация на ПТП,
стеснени участъци, потенциално опасни и
уязвими места;
6. населени места, курортни центрове и
комплекси, селскостопански, енергийни, индустриални и други обекти;
7. скорост, интензивност, състав и направление на движение на транспортните и
пешеходните потоци;
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8. метеорологични условия, като мъгла,
дъжд, сняг, поледица, снегонавявания, буря,
силен вятър и други оказващи влияние върху
движението;
9. пътнотранспортни произшествия, времето, мястото и другите условия, при които
те са възникнали, участвалите ППС, водачи
и пешеходци и последиците от тях.
§ 2. В случай на липса или повреждане
на РСОД цялостната документация, свързана с дейността по пътен контрол, се води
на хартиен носител съгласно изготвените
приложения.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 3. Инструкцията се издава на основание
чл. 75, ал. 2 от Правилника за прилагане на
Закона за Министерството на вътрешните
работи (ДВ, бр. 47 от 2006 г.) във връзка с
чл. 21, т. 11, чл. 52, ал. 2, т. 10 и чл. 52е от
Закона за Министерството на вътрешните
работи.
Министър:
Цветлин Йовчев
Приложение № 1
към чл. 13, ал. 1

КОНСТАТАЦИИ
от проверките на наряда, свързани с непосредственото изпълнение на пътния
контрол при ..............................................
№
по
ред

Дата и време
на извършване

Вид и състав на
обслужван пост,
маршрут, патрулен
участък

Име, фамилия,
длъжност, структура/звено и
подпис на проверяващия

Констатации и
препоръки

Подпис на
началник за
заверка

Приложение № 2
към чл. 18, ал. 1
……………………………………….........................................................……………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № ..........
.................................... 20 ............. г.
ЗАПОВЕД
Относно: Организация на пътния контрол за .............. 20.... г.
1. постовете, маршрутите, точките за контрол от съответната територия;
2. видовете наряди по пътен контрол;
3. ред за взаимодействие на нарядите с други полицейски органи;
4. ред за взаимодействие с други ведомства;
5. организация на радиообмена за осъществяване на комуникация между нарядите, ОДЦ/ОДЧ и
други сили;
6. ред за провеждане на инструктаж и отвод;
7. ред за осъществяване на контрол по изпълнението на пътен контрол;
8. материално-техническо осигуряване на пътния контрол.
Директор/Началник на .................................
.........................................................................
(име, фамилия и подпис)
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Приложение № 3
към чл. 20, ал. 1
……………………………………….........................................................……………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № ..........
.................................... 20 ............. г.

Утвърждавам:
Директор/Началник на .......................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)

У К А З А Н И Е
Относно: изпълнение на ПК на .........................................................................................................................
(пост, маршрут, патрулен участък)
1. Граници на маршрутите/постовете.
2. Особености на съответната територия (фактори, влияещи на безопасността на движението,
стратегически и особено важни обекти, държавни учреждения и ведомства, дипломатически представителства, банки и финансови институции, уязвими места и сборища с присъствие на лица, представляващи интерес за полицията, медицински заведения и други значими обекти).
3. Схеми (карти) на съответната територия.
4. Характеристика на пътната инфраструктура и важни пътни артерии.
5. Местата с концентрация на ПТП.
6. Организация на движението и неговата интензивност.
7. Учебни заведения и места с интензивно движение на деца и пешеходци.
8. Места за контрол с определени граници за изпълнение на конкретни задачи и смяна на нарядите.
9. Специфични задължения на нарядите по пътен контрол.
10. Ред за служебно взаимодействие.
11. Ред за осъществяване на радиообмен и други начини за свръзка между нарядите с ОДЦ/ОДЧ
и други сили.
Предлага: ...............................................
....................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)

Приложение № 4
към чл. 21, ал. 1
……………………………………….........................................................……………………………………………………..................................
(наименование на структура/звено)
Рег. № .................... Екз. № ..........
.................................... 20 ............. г.
Утвърждавам:
Началник отдел/сектор на ....................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
СЕДМИЧЕН/МЕСЕЧЕН ГРАФИК
за определяне на полицейските органи, деня и времето за
непосредственото изпълнение на ПК
.....................................................................................................................
(структура/звено)
за периода от ..................... 20 ..... г. до ..................... 20 ..... г.
№

Категория, име, презиме,
фамилия и длъжност

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

Дата,
час

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Предлага: ................................................
....................................................................
(име, фамилия, длъжност и подпис)
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Приложение № 5
към чл. 22, ал. 3
Утвърждавам:
Началник отдел/сектор на ....................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
ЕЖЕДНЕВНА ВЕДОМОСТ
за разстановка на силите и средствата за .................... 20 ..... г. от ....... часа до ........ часа
I. Брой на полицейски органи от структура/звено – .............
II. Разход:
1.1. В годишен отпуск:
1.2. В отпуск по болест:
1.3. Друг разход:
.........................................
............................................
.........................................
.........................................
............................................
.........................................
.........................................
............................................
.........................................
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
(име, презиме, фамилия
и длъжност)
и длъжност)
и длъжност)
2. Общо разход: ............. бр.
3. Състав за изпълнение на ПК: .............. бр.
III. Разстановка на силите и средствата за изпълнение на ПК:
№

Състав на нарядите:
име, презиме, фамилия
и длъжност

1

2

Видове Обслужвани посто Време за изнаряди ве, маршрути, па- пълнение на
трулни участъци
ПК
3

Изготвил:
..............................................
(име, фамилия и длъжност)

4

Подпис на ин- Забележка
структирания

5

6

7

Провел инструктажа:
.......................................................
(име, фамилия и длъжност)

Приложение № 6
към чл. 44, т. 2, буква „б“, „аа“
Схема на работа по Широкообхватен контрол 1
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Приложение № 7
към чл. 44, т. 2, буква „в“, „аа“
Схема на работа по Широкообхватен контрол 2

Приложение № 8

Схема на работа
по 44,
Широкообхватен
към чл.
т. 2, буква „г“, „аа“
контрол
на товарни
автомобили
Схема на работа по Широкообхватен контрол
на товарни
автомобили
1
вариант
1 вариант

Схема на работа по Широкообхватен
контрол на товарни автомобили
2 вариант
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Схема на работа по Широкообхватен
Схема на работа по Широкообхватен контрол
на товарни
автомобили
контрол
на товарни
автомобили
2 вариант
2 вариант

Приложение № 9
към чл. 46, ал. 2

Приложение № 9 към чл. 46, ал.2

Утвърждавам:
49
Началник на ...............................
.........................................................
(фамилия, подпис)

З А Д А Ч И
Относно: Изпълнение дейността по контрол на пътното движение
от ...............................................................................
смяна .................. ч. на ............................ 20 .... г.
1. Запознаване на определените в наряд за предстоящата смяна служители с оперативната обстановка в съответната територия, издирваните лица и МПС, нови разпореждания и др., свързани с
функционалните им задължения.
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
2. Информиране на служителите за по-характерни резултати при изпълнение на служебните задължения през изтеклото денонощие (смяна).
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
3. Контролни въпроси за проверка знанията на определените в наряд служители относно законосъобразни и правилни тактически действия в различни ситуации и др.
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Дата:

Изготвил: ............................................
...............................................................
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Приложение № 10
към чл. 48, ал. 1, т. 5
Утвърждавам:
Началник отдел/сектор на ....................
....................................................................
(име, фамилия и подпис)
Ч А С О В И

Г Р А Ф И К

за работа на нарядите от ПК при ............................ СДВР/ОДМВР
№ по
ред

Време на заемане час
от .............. до ................

Точка за контрол

Забележка

Приложение № 11
към чл. 75, ал. 2, т. 1
Ежедневна форма на отчет
Състав на наряда:
Дата ............................................ 20 ...... г.
1. ...................................................................................................
Смяна ..................................................... ч.
(длъжност, име, фамилия на старшия на наряда)
Служебно МПС, рег. №:
2. ...................................................................................................
......................................................................
(длъжност, име, фамилия на водача на сл. МПС)
Провел инструктажа:
3. ...................................................................................................
......................................................................
(категория, име, фам., длъжност, подпис)
4. ...................................................................................................
Провел отвода:
.....................................................................
(категория име, фам., длъжност, подпис)
1. Извършената дейност по контрол на пътното движение
№

Място на
спиране

Час на Номер на Нарушител/ Нарушение
Взето
спиране
МПС
проверени
Чл.
отношение
пътници
АУАН/фиш
или др.
№
лица

Час на
Забележосвобождака
ване

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
2. Справка за изпълнение на поставените задачи
Общ брой проверени ППС
№

Дейност по пътен контрол

Ед. м.

Установени нарушения – общо

бр.

Нарушения на водачите – общо

бр.

– превишена скорост

бр.

– неспазване предимство (знаци)

бр.

– неспазване предимство червен сигнал

бр.

Общо

Акт

Фиш

ПТП
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Общ брой проверени ППС
Дейност по пътен контрол

№

Ед. м.

– отнемане предимство на пешеходец

бр.

– неправилни маневри

бр.

– неправилно спиране и паркиране

бр.

– употреба на алкохол – до 1,2

бр.

– употреба на алкохол – над 1,2

бр.

– неправилно движение по пътното платно

бр.

– неползване на обезопасителен колан

бр.

– неползване на обезопасителна каска

бр.

– ползване на мобилен телефон по време на
управление на МПС

бр.

– неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

– управление на технически неизправно МПС

бр.

– нередовни пътни документи

бр.

– неправоспособност

бр.

– без гражданска отговорност

бр.

– други нарушения на водачите

бр.

Нарушения на пешеходците

бр.

Други нарушения

бр.

Общо

Акт

Фиш

ПТП

.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Дата
Изготвил отчета:
гр.		
(име, фамилия, длъжност, подпис)
3. Оценка на ефективността от извършената дейност:
.........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................................
Приел: .......................................................................
		
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Приложение № 12
към чл. 75, ал. 2, т. 3
СПРАВКА
за резултатите от дейността по контрол на пътното движение в ..................
за периода ..............................................
№

Дейност

0

(+/-)

Ед. м.

Пътнотранспортни произшествия

1.

Общо ПТП

бр.

1.1.

Тежки ПТП

бр.

1.2.

Убити

бр.

1.3.

Ранени

бр.

2.

Издадени протоколи за ПТП

бр.

2.1.

от тях – посетени на място

бр.

2.2.

– непосетени

бр.

БРОЙ 79

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

Административнонаказателна дейност

С Т Р. 7 9
Ед. м.

3.

Установени нарушения – общо

бр.

3.1.

Нарушения на водачите

бр.

3.1.1.

– превишена скорост

бр.

3.1.2.

– неспазване предимство, знаци и сигнали

бр.

3.1.3.

– неспазване предимство червен сигнал

бр.

3.1.4.

– отнемане предимство на пешеходец

бр.

3.1.5.

– неправилни маневри

бр.

3.1.6.

– неправилно спиране и паркиране

бр.

3.1.7.

– употреба на алкохол – до 1,2

бр.

3.1.8.

– употреба на алкохол – над 1,2

бр.

3.1.9.

– неправилно движение по пътното платно

бр.

3.1.10.

– неползване на обезопасителен колан и каска и на системи за обезопасяване

бр.

3.1.11.

– ползване на мобилен телефон по време на управление
на МПС

бр.

3.1.12.

– неизпълнение разпореждане на контролен орган

бр.

3.1.13.

– управление на технически неизправно МПС

бр.

3.1.14.

– нередовни пътни документи

бр.

3.1.15.

– неправоспособност

бр.

3.1.16.

– без гражданска отговорност

бр.

3.1.17.

– други нарушения на водачите

бр.

Общо

Съставени От тях
за ПТП
акт фиш

3.2.

Нарушения на пешеходците

бр.

3.3.

Други нарушения

бр.

4.

Издадени заповеди за прилагане на принудителна административна мярка

бр.

4.1.

– не отговаря на медицински и психологически изисквания

бр.

4.2.

– за употреба на алкохол

бр.

4.3.

– грубо нарушение, извършено поради незнание

бр.

4.4.

– изземване на свидетелството за управление по чл. 157, ал. 4 ЗДвП

бр.

4.5.

– спрени от движение МПС за техническа неизправност, без рег. табели, без
„Гражданска отговорност“

бр.

4.6.

– задържане на МПС, свързано с идентификационния номер на рамата

бр.

4.7.

– принудително преместване на МПС

бр.

Образувани преписки по чл. 343б – НК
5.
5.1.

Общ брой

бр.

от тях – предадени на прокуратурата

бр.

5.2.

– решени от съда

бр.

5.3.

– нерешени

бр.

5.4.

– определени от съда за решаване по административен ред

бр.

Образувани преписки по чл. 343в – НК
6.
6.1.

Общ брой

бр.

от тях – предадени на прокуратурата

бр.

6.2.

– решени от съда

бр.

6.3.

– нерешени

бр.

6.4.

– определени от съда за решаване по административен ред

бр.
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Проведени профилактични мероприятия
Подготвени и подадени информации по БД

бр.

7.1.

7.

по радиото

бр.

7.2.

по телевизията

бр.

7.3.

по пресата

бр.

7.4.

оказано съдействие на медиите за публикуване на материали по БД

бр.

8.

Проведени специализирани лекции и беседи с деца

бр.

9.

Проведени състезания, викторини и други с деца и ученици

бр.

Пътен контрол
10.

Регулиране на движението при задръствания, тежки ПТП, аварийно-ремонтни
работи и др.

бр.

10.1.

участвали служители

бр.

10.2.

времетраене

11.

часа

Организиране и регулиране на движението при тежки зимни условия

бр.

11.1.

участвали служители

бр.

11.2.

времетраене

12.

часа

Осигуряване ОД при масови, спортни мероприятия, митинги, шествия и др.

12.1.

участвали служители

12.2.

времетраене

13.

бр.
часа

Пилотиране и съпровождане на официални делегации, военни наблюдатели и др.

13.1.

участвали служители

13.2.

времетраене

14.

бр.

бр.
бр.
часа

Съпровождане на спец. товари, съоръжения, конвой с хуманитарна помощ и др.

бр.

14.1.

участвали служители

бр.

14.2.

времетраене

15.

часа

Констатирани нарушения по ЗДвП от служители на ООР, имащи правомощия
за работа по ЗДвП

бр.

Дейност по организация на движението
16.

Участие в съвети и комисии

бр.

17.

Съгласувани проекти и заповеди за временна организация на движението

бр.

18.

Съгласуване на маршрути за извънгабаритни товари

бр.

19.

Издадени пропуски

бр.

20.

Направени писмени предписания

бр.

21.

Участие в СПО по безопасността на движението

бр.

21.1.

участвали служители

21.2.

времетраене

22.

бр.
часа

Подадени жалби във връзка с контрол на пътното движение

бр.

22.1.

от тях – основателни

бр.

22.2.

неоснователни

бр.

23.
23.1.

Извършени проверки по сигнали на граждани за нарушения на ЗДвП от водачи
от тях съставени АУАН
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Състояние на техническите средства за контрол
Измерители на скоростта

бр.

24.1.

24.

от тях неизправни

бр.

24.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

Прибори за алкохол

бр.

25.1.

25.

от тях неизправни

бр.

25.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

Прибори за установяване употребата на упойващи вещества

бр.

26.1.

от тях неизправни

бр.

26.2.

установени нарушения брой (архивирани)

бр.

Технически средства за превантивна дейност

бр.

27.1.

видеокамери

бр.

27.2.

цифрови фотоапарати

бр.

Уреди за проверка дълбочината на протектора на гумите

бр.

от тях неизправни

бр.

Други дейности

бр.

26.

27.

28.
28.1.
29.

Изготвил:
(име, фамилия, длъжност, подпис)

Гр. .............................
Дата ..........................

Приложение № 13
към чл. 75, ал. 2, т. 4

Презиме

Ж.к./ул.
№ на път

Марка:

Фамилия

Място

Модел:

ЕГН/ЛНЧ/дата на
раждане

Какво?

Лица

Кой?

Име

Рег. №

Град/село

Действие/Бездействие

Административно нарушение

Бл., №,
№ на км

Цвят:

Вх., ет., ап.

VIN

Пол

Извърш.
Потърп.

Вид:

Община:

Гражданство

Час

Къде?

Дата

ППС

Кога?

ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТО(И) ДЕЙСТВИЕ(Я)

Престъпление

Взето отношение
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Акт/Фиш
Установяване
Проверка
Задържане/Отвеждане
Използване на сила
Друго
ОПИСАНИЕ НА СЛУЧАЯ
Кога?, Къде?, Кой?, Какво?, Как?, Защо?

1. Служител:
2. Служител:
3. Служител:
Име

Фамилия

Дата, час

Подпис

Приложение № 14
към чл. 78, т. 4
СПИСЪК
на вещите в автоконтрольорската чанта
1. Книжка на наряда.
2. Докладна записка.
3. Актове и фишове.
4. Протоколи за ПТП.
5. Талон за изпращане на медицински изследвания при употреба на алкохол или друго упойващо
вещество.
6. План-схема за отразяване на местопроизшествие.
7. ЗДвП и ППЗДвП.
8. Джобно електрическо фенерче.
9. Линия и пергел.
10. Уред за измерване на дължина (метър или ролетка).
11. Тебешир.
12. Дълбокомер за измерване дълбочината на протектора на гумите.
13. Полицейска свирка.
14. Образец „СПРЯН ОТ ДВИЖЕНИЕ“.

Приложение № 15
към чл. 91, ал. 1
…………………………………….........................................................………………………………..……………………..................................
(наименование на структура/звено)
П Р О Т О К О Л
за използване на автоматизирано техническо средство за контрол на скоростта
на дата ............ 20 .... г., работна смяна: ...................
начало на измерването .......... ч.
край на измерването .............. ч.
Марка: ........., модел: ...................., фабричен № ................... на средството за измерване
Място на контрола
Населено място
осветеност

Посока на движение

Извън населено
място

Максимално разрешена скорост

атмосферни условия

състояние на пътното платно
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Мотнирано в контейнер №: ...............
Извършена метрологична проверка
Начин на работа

дясно/ляво

отминаващи/идващи
в двете посоки

час и минута на проведен начален тест: ...................................

да

не

Брой клипове/снимки, заснети с техническото средство
Служител, извършил измерването: ...................................................................................................................
(длъжност и фамилия)
Служител, приел протокола: .......................................................................... – дата ...................... час ...........
(длъжност и фамилия)

Приложение № 16
към чл. 91, ал. 3
ДНЕВНИК
за отразяване на резултатите от използване на технически средства
Регистрирани нарушения на употреба на алкохол за времето
от дата ............. до дата .............. 20 ..... г.
техническо средство № .........., служител .....................
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Пореден номер
на теста/
пробата

Дата

Час

Място

Измерена
стойност

Служител

АУАН №
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Приложение № 17
към чл. 91, ал. 4
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

рег №

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР........................................................................................
....................................................................................................................звено/структура

дата на рег №

ПРОТОКОЛ

за извършване на проверка за употреба на наркотични или упойващи вещества
Днес...................20....г., подписаният......................................................................................................................,
име,презиме,фамилия
на длъжност......................................................при...............................................гр................................................................,
в присъствието на свидетеля:
ЕГН/ЛНЧ
.............................................................................................................................................................
три имена, ЕГН и постоянен или настоящ адрес
ЕГН/ЛНЧ

установих че ………………………………………......….……...............................……,
име, презиме, фамилия

с постоянен адрес:

гр.(с).................................. пощ. код
ул.№/(ж.к.)………....................................…, бл..…, вх...., ет...,ап....
при управление на МПС рег. №...................
марка ........................................модел........................................,
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................
Описва се посоката на движение и мястото на проверката

проява признаци на употреба на наркотични или упойващи вещества изразяващи се в следното:
I. Начин на управление на МПС, атмосферните условия и пътното платно.
1.Начин на шофиране:
1.1 без собствени наблюдения
1.2

2. Работа с МПС:
2.1 прекъсване на двигателя при потегля
не/ спиране

сигурно
несигурно

2.2 несигурно превключване на скоростите
/ боравене с
уредите за управление

1.3 движение на зигзаг
1.4. отклонение от правата посока на движени
е до ............ м
1.5 наблюдение в продължение на отсечка от
................. м

2.4 ненужно форсиране на
двигателя
2.5 външни повреди по МПС
........................................................................
..............................

1.6 несъобразена скорост
1.7 движение на опасна дистанция до предното
МПС
1.8 друго, което буди съмнения
......................................

2.5 Други: описание
........................................................................
........................................................................
............................................................

3.Състояние на пътното платно:
3.1. добро
3.2 лошо
3.3 ремонтни дейности
3.4 лошо осветено

Начало на проверката

3.5 мокро
4. Атмосферни условия
4.1 дъжд лед/сняг

час, минути

4.3 мъгла
4.4. при дневна светлина
4.5 смрачаване
4.6 тъмно

II. Начина на поведение по време на проверката.
4.1. Настроение/поведение:
4.1.1 спокойно, владее се

4.3. Походка:
4.3.1 сигурна

5. Съмнителни
физ. признаци:

8 Очи:
8.1 без особености

10 Зеници:
дясна около ..............................мм

4.1.2 възбудено

4.3.2 провлачена

5.1 потене (обилно)

8.2 зачервени конюнктиви

лява около ...............................мм

4.1.3 неподходящо радостно

4.3.3 с клатене

5.2 треперене

8.3воднисти/блестящи

10.1 реагира на светлина незабавно

4. 1.4 безчувствено, притъпено

4.3.4 със залитане

5.3 безпокойство

8.4 неспокойни

10.2 забавена реакция на светлина

4.1.5 без дистанция
4. 1.6 провокативно
4.1.7 агресивно

6 Изговор, произношение:
6.1. ясно
4.4.Изговор, произношение
4.4.1ясно
4.4.2 на срички, заеквайки

4.2. Слизане от МПС:
4.2.1 нормално
4.2.2 нарушено равнове сие

4. 4.3 замазано, неясно
4. 4.4завалено,неразбрано

6.2 на срички, заеквайки
6.3 завалено, неразбрано
7. Мирис на алкохол:
7.1 да
7.2 не

9. Светлина на
мястото на тестване:
9.1 дневна светлина
9.2 през нощта/на
улично осветление

НЕ

11.2 показания:

12Проверка за употреба на упойващи или наркотични вещества
12.1 на уреда №............................№ на пробата..........
12.2 еднократен тест :

талона за медицинско изследване №
час на издаване

11Проверка за алкохол:
11.1 техническо средство №
......................................

Край на проверката
час, минути

час, минути

ПРОВЕРЕН:…………………...

Забележка: отказът на провереното лице да подпише протокола
се установява с подпис на един свидетел.

подпис

Дата .....................
СВИДЕТЕЛ:……………………………………......................................................................
три имена и точен адрес на свидетеля по лична карта

Настоящия протокол се състави в три еднообразни екземпляра

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

ИЗВЪРШИЛ ПРОВЕРКАТА:…………………...
подпис
Дата .....................

ДА
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Приложение № 18
към чл. 91, ал. 4
ДНЕВНИК
за отразяване на резултатите от използване на тестове/системи за установяване на наличието на
наркотични, упойващи вещества или техните аналози
№

Номер на тес
та/системата

Дата

Час

Място

Положителна или
отрицателна

Служител

АУАН №

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Приложение № 19
към чл. 93, ал. 2
ДНЕВНИК
за отразяване на регистрирани нарушения на максимално разрешената скорост
за времето от дата ....................... до дата ..............20 ..... г.
техническо средство № .........., служител.............................
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
6672

Дата

Час

Място

Ограничение

Скорост

Отклонение

Радар

АУАН №

С Т Р.

86

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-640
от 14 август 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс във връзка с писмо
от Регионална инспекция по околна среда и
води – Плевен, с вх. № 05-08-1428 от 25.02.2013 г.
на Министерството на околната среда и водите
(МОСВ) и след извършена обстойна проверка
на всички документи по издаването на Заповед
№ РД-238 от 7 юни 1996 г. на министъра на околната среда (ДВ, бр. 55 от 1996 г.) за обявяване
на природната забележителност пещера „Нанин
камък“ в землището на с. Муселиево, община
Никопол, област Плевен, а именно протокол
от комисия, състояла се на 27.07.1995 г. с цел да
разгледа и вземе решение относно предложение за
обявяване на пещера „Нанин камък“ за природна
забележителност и картен материал, от т. 6 на
приложение № 2, на който е видно, че площта
на природната забележителност е 2,6 ха, а не
вписаната в т. 2 от Заповед № РД-238 от 7 юни
1996 г. на министъра на околната среда – 2,6 дка:
1. Извършвам поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в Заповед № РД-238 от
7 юни 1996 г. на министъра на околната среда
(ДВ, бр. 55 от 1996 г.) за обявяване на природна
забележителност пещера „Нанин камък“, както
следва: в т. 2 площта „2,6 дка“ да се чете „26 дка“.
2. Поправката по т. 1 да се отрази в Държавния
регистър на защитените територии при МОСВ.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
И. Михайлова
6713

МИНИСТЕРСТВО
НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1444
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба вх. № 94-С-251 от 16.08.2013 г. от г-жа
Светлана Цветанова Павлова да бъде извършена
промяна на служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно служебния
адрес на синдика Светлана Цветанова Павлова,
като вместо „Разград 7200, ул. Цар Асен 2, ет. 3,
офис 7“ се чете „Разград 7200, бул. Априлско
въстание 23, ет. 1, офис 7“.
За министър:
И. Ангелов
6691

ЗАПОВЕД № ЛС-04-1445
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила
молба вх. № 94-М-309 от 19.08.2013 г. от г-жа Малинка Атанасова Димитрова да бъде извършена
промяна на служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно телефона на
синдика Малинка Атанасова Димитрова, като
бъде добавен и номер 0888 418 339.
За министър:
И. Ангелов
6692
ЗАПОВЕД № ЛС-04-1446
от 27 август 2013 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 от Търговския
закон във връзка с чл. 13, ал. 2 и чл. 14, ал. 2 от
Наредба № 3 от 2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците и постъпила молба вх. № 94-С-235 от 16.08.2013 г. от г-н
Димитър Павлов Димитров да бъде извършена
промяна на служебния адрес нареждам:
Изменям Заповед № ЛС-04-72 от 2006 г. (ДВ,
бр. 16 от 2006 г.) в частта є относно служебния
адрес на синдика Димитър Павлов Димитров,
като вместо „Разград 7200, ул. Цар Асен 2, ет. 3,
офис 7“ се чете „Разград 7200, бул. Априлско
въстание 23, ет. 1, офис 7“.
За министър:
И. Ангелов
6693

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-779
от 19 август 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на транзитния трафик по коридори VІІІ от Трансевропейската транспортна мрежа в границите на Република
България и допълнително изложени фактически
мотиви, описани в обяснителните записки към
парцеларния план, на основание § 52, ал. 3 и 4
от преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ, ДВ, бр. 66
от 2013 г.), във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ (ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията
му преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ,
бр. 82 от 2012 г.) и чл. 110, ал. 1, т. 5 и чл. 128,
ал. 2, 5 и 6 (в редакцията им преди изменение и
допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) ЗУТ;
писма на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ)
с изх. № 04-16-3003 от 29.11.2012 г. и изх. № 04-161139 от 20.06.2013 г.; писмо на Министерството
на регионалното развитие и благоустройството
с № АУ-14-33 от 14.08.2012 г. за разрешаване изработването на проект на подробен устройствен
план – парцеларен план (ПУП – ПП); съобщаване
на ПУП – ПП в „Държавен вестник“ (бр. 53 от
2012 г.); констативен протокол от 15.08.2012 г.
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от Община Нова Загора за липса на постъпили
възражения; констативен акт от 14.08.2012 г. от
Община Сливен за липса на постъпили възражения; протоколи от 1.08.2012 г. от проведени
обществени обсъждания; препис от Решение № 416
от протокол № 15 от 31.08.2012 г. на заседание на
Общинския съвет – гр. Нова Загора – съгласува
ПУП – ПП; препис от Решение № 370 от заседание на Общинския съвет – гр. Сливен, проведено
на 26.07.2012 г. – съгласува ПУП – ПП; Решение
№ 26-ОС от 2012 г. (21.06.2011 г.) за преценяване
на вероятната степен на значително отрицателно
въздействие и писмо на МОСВ изх. № 12-00-1114
от 30.07.2012 г. за влязло в сила решение; Решение
№ КЗЗ-17 на Комисията за земеделските земи от
22.08.2012 г. за промяна на предназначението на
земеделските земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на
обекти в земеделски земи; съгласувателно писмо
№ ЗЗ-00-358 от 14.06.2012 г. на Министерството
на културата; писмо рег. № ДС 27817, екз. 1 от
1.06.2012 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирекция „Управление на собствеността
и социални дейности“; становище рег. № ПО-4941
от 4.06.2012 г. от Министерството на вътрешните
работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“; становище рег. № 05-00-36
от 27.06.2012 г. на Министерството на отбраната;
писмо изх. № ВК-01-76 от 6.06.2012 г. на Басейнова
дирекция за управление на водите – Източнобеломорски район с център Пловдив; писмо изх.
№ ЦИ-ПМО-6405 от 12.10.2012 г. на „Електроенергиен системен оператор“ – ЕАД; писмо рег.
№ БТГ-24-00-1695 от 15.06.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; съгласуване върху графичната
част на „Водоснабдяване и канализация – Сливен“ – ООД, „Напоителни системи“ – „Средна
Тунджа“, и „БТК“ – АД – Експлоатация административен регион „Изток“; протокол № УТ-0102-19 от 14.08.2013 г. от Националния експертен
съвет по устройство на територията и регионална
политика при МРР за разглеждане на проекта;
Решение № 250 от 25.04.2013 г. на Министерския
съвет на Република България, с което обект А-1
„София – Пловдив – Стара Загора – Ямбол – Бургас“ е определен за национален и с национално значение, одобрявам подробен устройствен
план – парцеларен план за обект: Допълнително
проектиране и строителство на АМ „Тракия“ ЛОТ
3 участък Нова Загора – Ямбол от км 241+900 до
км 277+597 – реконструкция на инженерни мрежи:
1. Реконс т ру к ц и я на водоп р овод на к м
248+060 – землище Полско Пъдарево, община
Нова Загора, област Сливен.
2 . Ре к о н с т р у к ц и я н а В Л 2 0 kV н а к м
266+344 – землище Кермен, община Сливен,
област Сливен.
3. Реконст ру к ци я на т ръбопровод на к м
267+280 – землище Скобелево, община Сливен,
област Сливен,
съгласно приетите и одобрени текстови и
графични части, представляващи 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 Министерството
на регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
6694
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АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 1554
от 9 август 2013 г.
На основание чл. 22г, ал. 3 във връзка с
чл. 31, ал. 3 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол (ЗПСК), чл. 20, ал. 6
от Устройствения правилник на Агенцията за
приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно Решение № 2516 от 9.08.2013 г. на
изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
Отменя Решение № 1514 от 16.11.2011 г. (ДВ,
бр. 93 от 2011 г.) на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол за забрана на
„БДЖ – Товарни превози“ – ЕООД, извършването на разпоредителни сделки с имущество на
дружеството.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
6744

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
РЕШЕНИЕ № 610
от 4 ноември 2010 г.
Със заявление вх. № ГР-94-В-192/2007 г. Васил
Звономиров Цветков, собственик на поземлен
имот (ПИ) 147027 от КВС, землище с. Волуяк,
идентичен с ПИ 191, кадастрален лист А-6-5-а и
к.л. 823, м. Република – 2, внася в ДАГ мотивирано предложение за изработване на ПУП – ПРЗ
за новообразуващ се урегулиран поземлен имот
(УПИ) за имота му. Процедурата е разрешена от
главния архитект на СО на 13.11.2007 г. с писмо
под същия изходящ номер в условията на § 6,
ал. 7 ПРЗУТ към ПРЗ на м. Толева махала. В
писмото са указани изискванията на отделите при
НАГ. Собственикът на имота с писмо ГР-94-В-192
от 24.01.2008 г. внася за процедиране проект за
ПРЗ УПИ І-191 и нова улица по о.т. 70а – 70б,
кв. 31, м. с. Волуяк – Толева махала. Проектът е
обявен по чл. 128, ал. 3 ЗУТ и с писмо АГ-66-02103 от 23.06.2008 г., район „Връбница“, го връща
в ДАГ с информацията, че при обявяването не
са постъпили възражения.
Проектът е съгласуван от „ЧЕЗ – Разпределение България“ – АД, на 10.01.2008 г., от „Софийска
вода“ – АД. Разгледан е на ОЕСУТ, протокол
№ ЕС-Г-101 от 30.09.2008 г., т. 15, с решение
проектът да се върне в район „Връбница“ за
дообявяване по отношение на новообразуваната
улица, след което се връща без подадени възражения. Разгледан е отново от ОЕСУТ с протокол № ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г., т. 17, с решение,
че приема проекта и същият е целесъобразен,
отговаря на ОУП, в обществен интерес е и го
изпраща в СОС за одобряване. Допълнително е
представена геодезическа снимка, заверена по
чл. 19, ал. 4 ЗУЗСО от „Зелена система“ при СО
на 14.04.2010 г.
Проектната разработка отговаря на изискванията на устройствена зона № 4 (Жм) от
приложението към чл. 3, ал. 2 ЗУЗСО и на предвижданията на ОУП на Столична община/2009 г.
Проектното решение е целесъобразно и отговаря
на изискванията на чл. 108, ал. 5 ЗУТ.

С Т Р.
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 21, ал. 6 ЗОС, Заповед № РД-09-50-3345 от
29.05.2008 г. на кмета на Столична община, чл. 110,
ал. 1, т. 1 и чл. 17, ал. 1 ЗУТ, § 6, ал. 7 ПРЗУТ,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ, приложение към чл. 3, ал. 2,
т. 4 ЗУЗСО и протоколи на ОЕСУТ № ЕС-Г-101
от 30.09.2008 г., т. 15, и № ЕС-Г-72 от 7.07.2009 г.,
т. 17, Столичният общински съвет реши:
1. Одобрява проекта за план за регулация
за УПИ І-191 и улица по о.т. 70а – 70б, кв. 31,
м. с. Волуяк – Толева махала, по сините и червените линии, цифри, текст и защриховки, съгласно
приложения проект.
2. Одобрява проекта за план за застрояване за
УПИ І-191, кв. 31, м. с. Волуяк – Толева махала,
съгласно приложения проект.
Решението да се съобщи на заинтересованите
по реда на чл. 129, ал. 1 ЗУТ.
Решението може да бъде обжалвано по реда на
чл. 215 ЗУТ пред Административния съд – Софияград, в 14-дневен срок от съобщаването.
Жалбите се подават до район „Връбница“ и се
изпращат в Административния съд – София-град,
от отдел „Правен“ на Направление „Архитектура
и градоустройство“ на Столична община.
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Председател:
А. Иванов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-11
от 26 август 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 33 от
22.04.2010 г. и № 9 от 24.04.2012 г. на Общинския
съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 18 от
1.08.2013 г. и № 19 от 20.08.2013 г. Надзорният
съвет на Агенцията за приватизация и публичночастно партньорство – Бургас (АППЧП), реши:
1. Да се проведат на 16-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 17 ч. в залата на Община Бургас, ул. Александровска 26, публични търгове с явно наддаване
за продажба на общински нежилищни имоти:
1.1. едноетажна сграда (фурна), ж.к. Лазур,
ул. Батак 18, УПИ I, кв. 22, гр. Бургас, с идентификатор 07079.607.290.1, ЗП 299 кв. м, с начална
тръжна цена 360 000 лв., стъпка на наддаване
3600 лв. и депозит за участие 36 000 лв.;
1.2. офис № 5 на ет. 2 в сграда в УПИ IX,
кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, с
идентификатор 07079.659.506.1.9, ЗП 22,22 кв. м, с
начална тръжна цена 14 300 лв. без ДДС, стъпка
на наддаване 150 лв., депозит за участие 1430 лв.;
1.3. ателие К на ет. 3 в сграда в УПИ Х в
кв. 5 по плана на ПЗ „Победа“, гр. Бургас, с
идентификатор 07079.659.498.1.5, ЗП 27,01 кв. м, с
начална тръжна цена 25 900 лв. без ДДС, стъпка
на наддаване 270 лв., депозит за участие 2590 лв.;
1.4. ателие А на ет. 3 в сграда в УПИ Х в кв. 5
по плана на ПЗ „Победа“, ЗП 63,31 кв. м, с начална тръжна цена 59 900 лв. без ДДС, стъпка
на наддаване 605 лв., депозит 5990 лв.
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2. Тръжната документация за всеки обект се
закупува в АППЧП, ул. Конт Андрованти 1 – 3,
ет. 3, всеки работен ден от 9 до 17 ч. в срок до
15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ на цена
200 лв., платими в брой в касата на агенцията.
Физическите лица закупуват лично или с нотариално заверено пълномощно. Юридическите лица
представят удостоверение за актуално състояние
и документ за самоличност, ако закупуват лично, или с пълномощно, издадено от управителя
(директора), което да е нотариално заверено, ако
закупува чрез пълномощник.
3. Депозитите за участие се внасят по банков
път до 15-ия ден включително от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“
по IBAN сметка на АППЧП – Бургас, № BG 28
SOMB 9130 32 23998456, BIC на „Общинска банка“ – АД, Бургас – SOMBBGSF. Връщането на
депозитите се извършва безкасово – с платежно
нареждане по банковата сметка на кандидата в
срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на Надзорния съвет на
агенцията за определяне на спечелилия участник.
4. Огледът на обектите се извършва през всички
работни дни до 15-ия ден включително от датата
на обнародването на решението в „Държавен
вестник“ след представен платежен документ за
закупена тръжна документация.
5. Срок и място за подаване на предложенията за участие в търговете – в агенцията всеки
работен ден до 15-ия ден включително от датата
на обнародване на решението в „Държавен вестник“. Изпращане на предложения по пощенски
път не се допуска.
6. Забранява се извършването на разпоредителни сделки с имотите, сключването на договори
за придобиване на дялово участие, за наем, за
съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване
на вземания, както и поемане на менителнични
задължения.
7. Върху достигнатите крайни тръжни цени за
втория, третия и четвъртия обект се начислява
20 % ДДС съгласно чл. 45, ал. 3 ЗДДС във връзка с § 1, ал. 5б от допълнителните разпоредби
на ЗДДС.
Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов
6674

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
РЕШЕНИЕ № 248
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1 и 6 и § 8, ал. 2,
т. 3 ЗУТ във връзка с изтеклите отчуждителни
срокове по чл. 208 ЗУТ Общинският съвет – Велинград, реши:
Одобрява в качеството си на орган, управ
ляващ общинската собственост, в конкретния
случай – на улица с ос. т. 12-50-51-52-46, в частта
пред УПИ № Х-53, ІХ – общ., и VІІІ-53 и във
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връзка с това, че обхватът на проекта е над един
квартал: проект за частично изменение на плана
за регулация и застрояване на част от кв. 11 по
плана на с. Долна Дъбева, а именно:
І. Относно плана за регулация:
1. Образува се нова пешеходна алея с ос.т. 501521, минаваща между нови УПИ № Х-53, 58,
№ VІІІ-77 и между УПИ № VІІ-52, № ХІ-52 в кв.
11 по плана на с. Долна Дъбева.
2. Във връзка с горното се образува нов квартал
11А, включващ УПИ № Х-53, 78, УПИ № VІІІ-77
и № ІХ – общ.
3. Във връзка с изтеклите срокове по чл. 208
ЗУТ се променя част от улица с ос.т. 12-50-51-52-46
в частта пред УПИ № Х-53, ІХ – общ., и VІІІ-53,
като уличнорегулационните граници се поставят
по имотните граници на имоти пл. № 53, 78 и 77.
4. За сметка на УПИ № Х-53, VІІІ-53 и ІХ – общ.,
в кв.11 по плана на с. Долна Дъбева се образуват:
4.1. УПИ № Х-53, 78 в кв. 11А, като новите му
граници се поставят в съответствие с одобрените
със Заповед № 162 от 8.02.2013 г. на кмета на
община Велинград имотни граници на имоти
пл. № 53 и пл. № 78;
4.2. УПИ № VІІІ-77 в кв.11А, като новите му
граници се поставят в съответствие с одобрените със Заповед № 162 от 8.02.2013 г. на кмета
на община Велинград имотни граници на имот
пл. № 77.
5. Променят се регулационните граници на
УПИ № ІХ – общ., в кв. 11А.
6. Променя се регулационната граница на
УПИ № VІІ-52 в кв. 11.
Измененията са нанесени със зелен и кафяв
цвят в скицата с идейно предложение.
ІІ. Относно плана за застрояване:
Предвиждат се частично изменение на влезлия
в сила и одобрения застроителен план на с. Долна
Дъбева, като в УПИ № Х-53, 78 и в УПИ № VІІІ-77
в кв. 11А се предвидят нови застроителни петна
за жилищни сгради до 3 етажа, с височина на
стрехата до 10 м, при спазване на законовите
отстояния от всички регулационни граници, с
плътност на застрояване до 60 %, Кинт.=1,2 и
максимално озеленяване до 40 %.
Измененията са нанесени с червен цвят в
скицата с идейно предложение.
Възлага изпълнението на решението на кмета
на община Велинград.
Контролът по изпълнение на решението се
възлага на Постоянната комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура
и водоснабдяване.
Председател:
Д. Кехайова

6702

ОБЩИНА ГОДЕЧ
РЕШЕНИЕ № 100
от 16 август 2013 г.
На основание ч л. 21, а л. 1, т. 11 и а л. 2
ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Годеч, реши:
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Одобрява проект за ПУП – парцеларен план
за техническата инфраструктура за обект: „Подземна кабелна линия 0,4 kV за електроснабдяване
на поземлен имот (ПИ) № 003670, засягащ ПИ с
№ 3417, 3549, 6595 и 3670 от землището на гр. Годеч.
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Председател:
В. Иванов

ОБЩИНА ГУРКОВО
РЕШЕНИЕ № 306
от 27 юни 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Гурково, реши:
Одобрява ПУП – ПЗ (план за застрояване) за
ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.87.36
по КК (кадастралната карта) на гр. Гурково и
ПУП – ПП (парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура) – ел. захранване и
водоснабдяване, на ПИ (поземлен имот) с идентификатор 18157.87.36 по КК (кадастралната карта) на
гр. Гурково. Трасето на ел. захранването преминава през ПИ (поземлени имоти) с идентификатори
18157.87.36 и 18157.88.484 по КК на гр. Гурково.
Трасето на водоснабдяването преминава през ПИ
(поземлени имоти) с идентификатори 18157.87.36
и 18157.87.32 по КК на гр. Гурково.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
решението подлежи на обжалване чрез Община
Гурково до Административния съд – Стара Загора.
Председател:
Ив. Дончева-Славова
6719

ОБЩИНА ДОЛНИ ЧИФЛИК
РЕШЕНИЕ № 389
от 5 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Долни чифлик, одобрява ПУП/
ПУР за квартали 84, 85, 86, 87, 88, 89 и 90 по
плана на с. Гроздьово, съгласно приложение № 5.
Председател:
Р. Исмаилов
6701
РЕШЕНИЕ № 391
от 5 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 2 и чл. 21, ал. 1,
т. 11 ЗМСМА във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ
одобрява проект на ПУП – парцеларен план за
трасето на водопровод, и ПУП – парцеларен
план за трасето на електропровод за захранване
на УПИ 002651 – „За жилищно строителство“,
УПИ 002652 – „За жилищно строителство“, и
УПИ 060145 – „За жилищно строителство“, по
КВС на с. Ново Оряхово съгласно приложение
№ 9 и приложение № 10.
Председател:
Р. Исмаилов
6697
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ОБЩИНА ЕЛИН ПЕЛИН
РЕШЕНИЕ № 735
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ и доклад от и.д. кмет на община
Елин Пелин с вх. № ОА-6890 от 10.07.2013 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1468 от 2011 г. от Светлин
Иванов Димитров и след становище на ПК по
устройство на територията, строителство, екология, селско и горско стопанство Общинският
съвет – гр. Елин Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за нискоетажно жилищно застрояване на имот № 016012, местност
Слого в землището на с. Богданлия, ЕКАТТЕ
04604, община Елин Пелин, Софийска област, за
включването му в границите на ЗРП (ПУП) на
с. Богданлия, община Елин Пелин, Софийска област, като за имота се образуват УПИ ІV-016012 – За
ЖС, и V-01612 – За ЖС, в кв. 1 със следните
показатели: устройствена зона – Жм, височина
на сградите – до 10 м; плътност на застрояване – до 60 %; Кинт. – до 1,2; минимална озеленена
площ – 40 %; начин на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на общинския съвет.
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Председател:
Г. Костов

РЕШЕНИЕ № 736
от 25 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и 13 и ал. 2
ЗМСМА, чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с § 124,
ал. 1 ПЗРЗИДЗУТ, доклад от кмета на община
Елин Пелин с вх. № ОА-6745 от 8.04.2013 г. по
преписка вх. № УТ2_20-1568 от 2012 г. от Венезия
Николова Недялкова и последващо писмо от и.д.
кмет на община Елин Пелин с вх. № ОА-6745(2) от 10.07.2013 г. за повторно разглеждане на
преписката, становище на ПК по устройство на
територията, строителство, екология, селско и
горско стопанство Общинският съвет – гр. Елин
Пелин, реши:
1. Одобрява ПУП – ПРЗ за нискоетажно жилищно застрояване на имот № 000088, местност
Рановец в землището на с. Крушовица, ЕКАТТЕ
40227, община Елин Пелин, Софийска област, за
включването му в границите на ЗРП (ПУП) на
с. Крушовица, община Елин Пелин, Софийска
област, като за имота се образува УПИ ХІХ-88 – За
ЖС, в кв. 18 със следните показатели: устройствена зона – Жм, височина на сградите – до 10 м;
плътност на застрояване – до 50 %; Кинт. – до
1,2; минимална озеленена площ – 40 %; начин
на застрояване – свободно.
2. Проектирането, изграждането и поддръжката на техническата инфраструктура, необходима
за функционирането на обектите, които ще се
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изграждат, съгласно одобрения от Общинския
съвет – гр. Елин Пелин, подробен устройствен
план да бъдат за сметка на съответния възложител (собственик) съгласно Решение № 787 от
26.11.2009 г. на общинския съвет.
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Председател:
Г. Костов

ОБЩИНА КАВАРНА
РЕШЕНИЕ № 88
от 6 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Каварна, одобрява проект за парцеларен план за
линейни обекти на техническата инфраструктура
извън границите на населените места и селищни
образувания, представляваща реконструкция на
електропровод ВЛ 110 kV „Брястово“ пред п/ст
„Каварна“ – преместване на стълб № 85 в имот с
идентификатор 35064.112.19, землище гр. Каварна,
община Каварна, област Добрич.

6676

Председател:
Ив. Кьосев

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 441
от 26 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 110, ал. 1, т. 5
ЗУТ и протокол № 12 от 2013 г. на ОЕСУТ, т. 9,
Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява
проект за ПУП – ПП (подробен устройствен
план) за обект – отливна канализация, авариен
изпускател и тласкател през имоти 675013, 675018,
675020, 600110 в землището на гр. Костинброд.

6677

Председател:
В. Михайлов

ОБЩИНА МАДЖАРОВО
РЕШЕНИЕ № 130
от 31 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Маджарово, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план и специализирана план-схема на техническата инфраструктура – външно електрозахранване на „Корект“ – ЕООД, с. Долни Главанак, ЕИК 126632467,
представлявано от Вълчо Петров Баланов, за
обект „Изграждане на площадка за производство
на дървени въглища по способ „Реторти“ в ПИ
016004, ПИ 016002, ПИ 000154, ПИ 000035, ПИ
015031, землището на с. Долни Главанак, община
Маджарово.

6727

Председател:
Е. Юсуф
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ОБЩИНА СИЛИСТРА
РЕШЕНИЕ № 715
от 7 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 3,
ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и
чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Силистра, реши:
1. Открива процедура за приватизация на
общински нежилищен имот – частна общинска
собственост: самостоятелен обект с идентификатор № 66425.500.3423.13.8, представляващ складово помещение със застроена площ 48,90 кв. м,
намиращо се в сутерена на жилищен блок на ул.
Симеон Велики 10, вх. В, по кадастралната карта
на гр. Силистра и съответното право на строеж
(АОС № 4644 от 20.07.2009 г.).
2. Определя метод на продажба – публичен
търг с явно наддаване.
3. Утвърждава начална тръжна цена в размер
5836,10 лв.
4. Определя стъпка на наддаване 500 лв.
5. Утвърждава депозит за участие в размер
10 0 0 л в., кой т о се внася по ба н кова сме т ка на общината: Банка „ДСК“ – А Д – к лон
Си лист ра, IBA N – BG76STSA930 0330 0801149,
BIC – STSABGSF, до 16 ч. на 19-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“.
6. Тръжната документация се получава до
16,30 ч. на 18-ия ден след обнародването на
решението в „Държавен вестник“ от информационния център на общината след заплащане
на сумата 150 лв. с включен ДДС по банкова
сметка на общината: Банка „ДСК“ – АД – клон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0123,
BIC – STSABGSF.
7. Предложенията за участие в търга се приемат в деловодството на общината до 17 ч. на
19-ия ден след обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
8. Оглед на имота може да се извърши до
деня преди датата на търга след закупуване на
тръжната документация.
9. Търгът да се проведе на 20-ия ден след обнародването на решението в „Държавен вестник“
от 10 ч. в заседателната зала на общината.
10. В случай на неявяване на кандидат да се
обяви нов търг за продажба на имота при същите
условия на решението, но със следните срокове:
10.1. срок за закупуване на тръжна документация – до 16,30 ч. на 53-ия ден от обнародване
на решението в „Държавен вестник“;
10.2. срок за заплащане на депозита – до 16 ч.
на 54-ия ден от обнародване на решението в
„Държавен вестник“;
10.3. срок за подаване на предложенията – до
17 ч. на 54-ия ден от обнародване на решението
в „Държавен вестник“;
10.4. търгът да се проведе на 55-ия ден след
обнародването на решението в „Държавен вестник“ от 10 ч. в заседателната зала на общината.
11. Заплащането на достигнатата на търга
цена за обекта се извършва по банкова сметка на общината: Банка „ДСК“ – А Д – к лон
Силист ра, IBA N – BG27STSA930 0320 010 0121,
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BIC – STSABGSF, в 30-дневен срок от датата на
заповедта за утвърждаване на спечелилия търга,
като от същата се приспадне внесеният депозит.
12. Забранява извършването на разпоредителни
сделки, свързани с обекта, сключване на договори
за дялово участие, за наем, за съвместна дейност,
за кредит, за обезпечаване на вземания.
13. Възлага на отдел „Разпореждане с общинска собственост“ да извърши всички последващи
действия по процедурата за приватизация съгласно
действащото законодателство.
14. Възлага на кмета на общината сключването
на приватизационния договор.

6732

Председател:
Д. Генов

ОБЩИНА СЛИВО ПОЛЕ
РЕШЕНИЕ № 293
от 29 юли 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 и ал. 2 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 и чл. 134, ал. 2, т. 4 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Сливо поле, реши:
1. Одобрява ПУП – план за улична регулация
от ОК 141б до ОК 370 и план за регулация на
УПИ І-1566, ІІ-1567, ІІІ-1568 и ІV-1569, кв. 140, и
УПИ І-1570, ІІ-1571, ІІІ-1572, ІV-1573, V-1574 и VІ1575, кв. 141, гр. Сливо поле, община Сливо поле.
2. Упълномощава кмета на община Сливо
поле да предприеме всички необходими правни
и фактически действия, свързани с изпълнение
на решението.

6733

Председател:
С. Салиев

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ
НА ОБЛАСТ ЯМБОЛ
ЗАПОВЕД № ДС-04/0006
от 26 август 2013 г.
На основание чл. 34а, ал. 2 и чл. 34в, ал. 1 и 2
от Закона за държавната собственост във връзка
с чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията,
съвместна Заповед № РД-02-14-696 от 30.07.2013 г.
(ЗМФ-992 от 8.08.2013 г.) на министъра на регионалното развитие и министъра на финансите,
постъпила в Областната администрация – Ямбол, с писмо вх. № 0408/0053 от 15.08.2013 г.
от МРР – дирекция „Държавна собственост“,
и приложени към нея: влязъл в сила подробен
устройствен план (П У П) – парцеларен план
(ПП), експертна оценка на подлежащите на
отчуждаване имоти и финансова обосновка на
предложението за отчуждаване от министъра на
финансите нареждам:
1. Отчуждавам за държавна нужда за изграждане на обект: „Път I-7 „Елхово – Гранитово – Лесово – нов ГКПП“ от км 0+000 до км
20+868 – промяна на откосите“, имоти и части от
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имоти – частна и общинска собственост, намиращи се в землищата на с. Лесово, с. Гранитово
и с. Мелница, община Елхово, област Ямбол.
Отчуждените имоти са подробно описани по
вид, размер, местонахождение, собственици и
размер на паричното обезщетение в приложението, неразделна част от тази заповед.
2. Средствата, необходими за изплащане на
паричните обезщетения на собствениците, респ.
правоимащите лица, в размер 13 441 лв. се осигуряват от Агенция „Пътна инфраструктура“.
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3. Обезщетенията ще започнат да се изплащат
в Банка „ДСК“ – ЕАД, от датата на влизане на
заповедта в сила по искане на правоимащите
лица пред Агенция „Пътна инфраструктура“ с
приложени документи за собственост.
Заповедта подлежи на обжалване чрез областния управител на област Ямбол пред Административния съд – Ямбол, в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.
Областен управител:
Н. Пенев
Приложение

Община Елхово
Землище на с. Лесово, ЕКАТТЕ 43459
№
по
ред

Имот
№ по
ПП

1.

027470

2.

Имот нов
№ по КК

Вид
на територията

Начин на
трайно
ползване

Категория
на земята

Вид
собственост

43459.27.470 З е м е - нива
делски
земи

V

частна

000698

43459.27.706 З е м е - за селскостоп.,
делски горски,
земи
ведомств ен път

V

3.

000019

43459.27.19

З е м е - пасище
делски
земи

4.

000007 43459.227.7

5.

000012

6.

000034

Име на собственика
на имота

Обща
площ
на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност на
парично
обезщетение

дка

дка

лв.

9,501

0,104

34,00

общин- Община Елхово
ска

6,928

0,849

276,00

V

общин- Земи по чл. 19
ска
ЗСПЗЗ

4,553

0,374

128,00

З е м е - пасище
делски
земи

V

общин- Земи по чл. 19
ска
ЗСПЗЗ

1,364

0,032

10,00

43459.1.12

З е м е - пасище
делски
земи

V

общин- Земи по чл. 19
ска
ЗСПЗЗ

6,430

1,301

464,00

43459.1.34

З е м е - пасище
делски
земи

V

общин- Земи по чл. 13
ска
ЗСПЗЗ

0,857

0,276

86,00

29,633

2,936

998,00

Обща
площ
на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

Стойност на
парично
обезщетение

дка

дка

лв.

Наследници на
Яни Ангелов
Димов

Общо за с. Лесово:

Землище на с. Гранитово, ЕКАТТЕ 17748
№
по
ред

Имот
№ по
ПП

Имот нов
№ по КВС

Вид
на територията

Начин на
трайно
ползване

4

5

Категория
на земята

6

Вид
собственост

7

Име на собственика на имота

1

2

3

9

10

11

1.

028023

028023

З е м е - др. сел. стоп.
делски тер.
земи

IX

общин Община Елхово
ска

8

4,812

0,121

38,00

2.

000581

000581

З е м е - полски път
делски
земи

V

общин Община Елхово
ска

0,588

0,055

17,00

3.

001071

001071

З е м е - полски път
делски
земи

V

общин Община Елхово
ска

2,971

2,215

691,00

4.

070072

070072

З е м е - нива
делски
земи

III

частна Наследници на
Атанас Великов
Димитров

2,306

0,787

246,00
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1

2

3

4

5

6

5.

000506

000506

З е м е - полски път
делски
земи

III

6.

070071

070071

З е м е - нива
делски
земи

7.

001089

001089

8.

061067

061067

9.

кв. 2

кв. 2

ВЕСТНИК
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9

10

11

общин Община Елхово
ска

0,706

0,180

56,00

III

общин Община Елхово
ска

2,404

1,285

401,00

З е м е - полски път
делски
земи

III

общин Община Елхово
ска

4,639

0,207

65,00

З е м е - нива
делски
земи

III

частна Наследници на
Георги Петров
Генд ов

2,071

0,211

66,00

общин Община Елхово
ска

11,605

0,936

4972,00

32,102

5,997

6552,00

У р б а - резервен терен
низир а н а
терит.

7

8

Общо за с. Гранитово:

Землище на с. Мелница, ЕКАТТЕ 47763
№
по
ред

Имот
№
по
ПП

Имот
нов
№ по
КВС

Вид
на територията

Начин
на
трайно
ползване

Категория
на земята

Вид
собственост

Име на
собственика на
имота

Площ,
подлежаща
на отчуждаване

дка

Стойност на парично
обезщетение
за
земя

за
трайни
насаж
дения

общ
размер

дка

лв.

лв.

лв.

9

10

11

12

13

1

2

3

4

5

6

7

1.

001015

001015

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

1,002

0,535

161,00

161,00

001016

8

Обща
площ
наимота

2.

001025

001025

Земеделски
земи

полски
път

V

общинска

Община
Елхово

0,751

0,067

20,00

20,00

3.

001032

001032

Земеделски
земи

полски
път

V

общинска

Община
Елхово

0,828

0,024

7,00

7,00

4.

001039

001039

Земеделски
земи

полски
път

VI

общинска

Община
Елхово

1,786

0,033

10,00

10,00

5.

017085

017105

Земеделски
земи

лозе

IV

частна

Дянка
Павлова
Ангелова

2,000

0,354

106,00

319,00

425,00

017106

Земеделски
земи

лозе

IV

частна

Ангел
Ангелов
Павлов

2,000

0,102

31,00

92,00

123,00

6.

001023

001023

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

0,784

0,784

235,00

235,00

7.

001024

001024

Земеделски
земи

полски
път

VI

общинска

Община
Елхово

3,981

3,981

1194,00

1194,00

8.

017087

017087

Земеделски
земи

изостав.
нива

IV

частна

Ангел
Николов
Златаров

4,779

0,077

23,00

23,00

9.

001083

001083

Земеделски
земи

полски
път

VII

общинска

Община
Елхово

9,576

0,020

6,00

6,00

10.

000226

000226

Земеделски
земи

пасище,
мера

VII

общинска

Община
Елхово

34,892

0,108

32,00

32,00
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1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

11.

001117

001117

Земеделски
земи

полски
път

VII

общинска

Община
Елхово

2,684

0,006

2,00

2,00

12.

014058

014058

Земеделски
земи

нива

VII

частна

Наслед
ници на
Димитър
Динков
Динчев

3,401

0,040

12,00

12,00

13.

014060

014060

Земеделски
земи

нива

III

частна

Дянка
Димитрова
Рашкова

2,001

0,006

2,00

2,00

14.

014091

014091

Земеделски
земи

нива

VII

юрид.
лица

„С.И.Г.“ –
ООД

3,000

0,006

2,00

2,00

014062

Земеделски
земи

нива

IV

частна

Станка
Желязкова
Динчева

5,986

0,007

2,00

2,00

15.

8
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Николай
Георгиев
Видев

014062

Елена
Николова
Столева
16.

001119

001119

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

1,839

0,016

5,00

5,00

17.

001022

001022

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

3,544

2,738

821,00

821,00

18.

000080 000080

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

0,938

0,216

65,00

65,00

19.

000015

000015

Земеделски
земи

пасище,
мера

V

общинска

Община
Елхово

1,472

0,193

58,00

58,00

20.

014076

014076

Земеделски
земи

нива

IV

частна

Наследници на
Петър
Иванов
Джаръков

6,477

0,048

14,00

14,00

21.

000434

000434

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

7,562

0,029

9,00

9,00

22.

000432

000432

Земеделски
земи

пасище,
мера

V

частна

Наследници на
Ангел
Стоянов
Мелев

2,250

0,737

221,00

221,00

23.

000082

000082

Земеделски
земи

пасище,
мера

V

общинска

Община
Елхово

2,141

0,551

165,00

165,00

24.

000013

000013

Земеделски
земи

др.
селско
ст. т.

V

общинска

Община
Елхово

1,281

0,305

92,00

92,00

25.

001021

001021

Земеделски
земи

полски
път

V

общинска

Община
Елхово

2,130

0,019

6,00

6,00

26.

001008

001008

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

3,631

1,148

344,00

344,00

001016
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1

2

3

4

5

6

7

9

10

11

27.

029064

029064

Земеделски
земи

ливада

IV

частна

Наследници на
Димитър
Павлов
Терзиев

11,886

0,712

214,00

12

214,00

13

28.

029062

029118

Земеделски
земи

ливада

VI

частна

Георги
Иванов
Желязков

3,031

0,243

73,00

73,00

029119

Земеделски
земи

ливада

VI

частна

Димитър
Желязков
Желязков

2,897

0,164

49,00

49,00

29.

000397

000397

Земеделски
земи

полски
път

VI

общинска

Община
Елхово

1,585

0,834

250,00

250,00

30.

001006

001006

Земеделски
земи

полски
път

VI

общинска

Община
Елхово

2,371

0,483

145,00

145,00

31.

001007

001007

Земеделски
земи

полски
път

VI

общинска

Община
Елхово

3,596

0,918

275,00

275,00

32.

029095

029095

Земеделски
земи

нива

VI

частна

Наследници на
Георги
Георгиев
Колев

4,000

0,118

35,00

35,00

33.

000396

000396

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

4,354

0,042

13,00

13,00

34.

001005

001005

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

2,435

0,551

165,00

165,00

35.

039009

039009

Земеделски
земи

нива

IV

частна

Наследници на
Георги
Желязков
Михалев

8,471

0,006

2,00

2,00

36.

000338

000338

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

4,136

0,028

8,00

8,00

37.

038063

038063

Земеделски
земи

нива

IV

юрид.
лица

„С.И.Г.“ –
ООД

5,000

0,003

1,00

1,00

38.

001002

001002

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

1,659

0,867

260,00

260,00

39.

001001

001001

Земеделски
земи

полски
път

IV

общинска

Община
Елхово

1,602

0,600

180,00

180,00

40.

038078

038078

Земеделски
земи

нива

IV

частна

Ангел
Николов
Златаров

4,810

0,038

11,00

11,00

41.

017009

017009

Земеделски
земи

лозе

IV

общинска

Община
Елхово

2,951

0,027

8,00

42.

001020

001020

Земеделски
земи

полски
път

V

общинска

Община
Елхово

2,366

0,195

59,00

59,00

43.

001017

001018

Земеделски
земи

полски
път

общинска

Община
Елхово

0,835

0,209

63,00

63,00

180,701

18,188

5456,00

Общо за с. Мелница:

6736

24,00

435,00

32,00

5891,00
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ОБЩИНА С. АВРЕН,
ОБЛАСТ ВАРНА
ЗАПОВЕД № 973
от 26 август 2013 г.
На основание чл. 44, ал. 2 ЗМСМА, чл. 10, ал. 8
ЗНП, чл. 15, ал. 1 и 4 ППЗНП и Решение № 531
от 31.07.2013 г. на Общинския съвет – с. Аврен,
нареждам:
I. Да се преструктурира мрежата от детски
градини на територията на община Аврен, както
следва:
1. Към сега действащите детски градини да
останат филиалите:
1.1. към ЦДГ „Радост“ – с. Аврен – филиал
с. Синдел;
1.2. към ЦДГ „Щурче“ – с. Приселци – филиал
с. Близнаци.
2. Да бъдат разкрити три нови детски градини
с по 1 филиал:
2.1. ЦДГ „Пролет“ – с. Дъбравино, с филиал
в с. Казашка река;
2.2. ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Царевци, с
филиал в с. Тръстиково;
2.3. ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Бенковски,
с филиал в с. Садово.
3. Обучението и възпитанието на децата от 3- до
6-годишна възраст по т. 1 и 2 да се осъществява
във филиалите в съответните населени места.
II. Трудовите правоотношения с персонала на
посочените детски градини да се уредят в съответствие с чл. 123, ал. 1, т. 2 и ал. 2 КТ.
III. Задължителната документация на филиалите да се приеме и съхранява от директорите,
както следва:
1. За филиал – с. Казашка река, от директора
на ЦДГ „Пролет“ – с. Дъбравино.
2. За филиал – с. Тръстиково, от директора на
ЦДГ „Щастливо детство“ – с. Царевци.
3. За филиал – с. Садово, от директора на ЦДГ
„Щастливо детство“ – с. Бенковски.
ІV. Да се извърши инвентаризация на наличната
материално-техническа база на новоразкритите
детски градини и филиалите им и да се изготвят
необходимите приемно-предавателни протоколи
между тях и предаващите детски градини.
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на заместник-кмет с ресор „Образование“,
директор на дирекция „ОКТСД“ и началник-отдел
„ФС“ в Община Аврен.
Заповедта влиза в сила от 1.09.2013 г.
Кмет:
Е. Манолов
6695
23. – Българската народна банка на основа
ние чл. 35 от Закона за БНБ обявява въз основа
на приетата от Управителния съвет на БНБ с
решение № 149 от 16.12.2004 г. методика основен
лихвен процент (проста годишна лихва) в размер
0,02 на сто, считано от 1 септември 2013 г.
6797

ВЕСТНИК
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206. – Столичната община на основание
чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е изработен
проект за изменение на плана за улична регулация за кръстовище на две нива бул. България и
бул. Акад. Иван Гешов в обхват: м. Хиподрума,
м. Бул. България, кв. Иван Вазов; улици по о.т.
130 – о.т. 130а – о.т. 156 – о.т. 157 – о.т. 213 – о.т. 35а –
о.т. 35 – о.т. 36; по о.т. 501г – о.т. 70 – о.т. 502 –
о.т. 38 – о.т. 36 – о.т. 37 – о.т. 37в (нова); по о.т.
562 – о.т. 277 – о.т. 92 – о.т. 67 – о.т. 70 – о.т. 56в;
о.т. 568 – о.т. 213 – о.т. 502 – о.т. 43 – о.т. 44; улица
по о.т. 90 – о.т. 538б – о.т. 157, който е изложен
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
„Триадица“ и район „Красно село“.
6729
82. – Столичната община на основание чл. 128,
ал. 2 и 10 ЗУТ във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
съобщава, че е изработен проект за подробен устройствен план – изменение на плана за регулация
и застрояване на кв. 13 (част), 13а и 14, м. Територии, прилежащи на пътен възел Околовръстен
път – бул. Сливница, който е изложен в район
„Люлин“. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ във
връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ в едномесечен срок
от датата на обнародването в „Държавен вестник“
заинтересованите лица могат да направят писмени
възражения, предложения и искания по проекта
до общината чрез район „Люлин“.
6757
13. – Община Балчик на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ обявява на заинтересованите собственици, че е изработен ПУП – ПП за „Подземна
кабелна линия и водопровод за захранване на
жилищна сграда в ПИ 02508.10.602“ по кадастралната карта на гр. Балчик. 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 ПУП – ПП към Община Балчик.
6752

СЪДИЛИЩА
Софийският градски съд, търговско отделение,
VI-7 състав, търг. д. № 4026/2013 г., призовава
всички кредитори на длъжника „Мрамор Беркстон“ – АД (в несъстоятелност), ЕИК 821178989, в
открито съдебно заседание на 17.09.2013 г. в 15 ч. в
Софийския градски съд, Съдебна палата – София,
бул. Витоша 2, за разглеждане на искането по
чл. 679 ТЗ от „Юробанк България“ – АД, ЕИК
000694749, за отмяна на решенията на проведеното
на 12.06.2013 г. първо събрание на кредиторите на
„Мрамор Беркстон“ – АД, по т.д. № 9131/2012 г.
на СГС, ТО, VI-13 състав.
6831
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