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ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

КОНСТ И Т У Ц ИОНЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 9
от 22 октомври 2013 г.

по конституционно дело № 18 от 2013 г.
Конституционният съд в състав: председател: Димитър Токушев, членове: Благовест
Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Цанка
Цанкова, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети
Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев, при участието
на секретар-протоколиста Гергана Иванова
разгледа в закрито заседание на 22 октомври
2013 г. конституционно дело № 18 от 2013 г.,
докладвано от съдията Кети Маркова.
Производството е на основание чл. 72,
ал. 1, т. 3, предл. 2 и ал. 2 във връзка с чл. 68,
ал. 1, предл. 1 от Конституцията на Република
България.
Делото е образувано на 28.06.2013 г. по
искане на група от 48 народни представители
от 42-рото Народно събрание, които са сезирали Конституционния съд за установяване
на несъвместимост с положението на народен
представител на Иван Валентинов Иванов,
избран от 30-и многомандатен изборен район – Шумен, поради изпълнението на друга
държавна служба – заместник-министър на
вътрешните работи, и предсрочно прекратяване на неговите пълномощия. Отправено
е искане с решението си Конституционният
съд да разпореди на Централната избирателна
комисия да определи следващия кандидат от
съответната депутатска листа.
В искането се поддържа, че след като
Централната избирателна комисия е обявила
Иван Валентинов Иванов за избран за народен
представител от 30-и многомандатен изборен
район – Шумен, и същият е положил клетва в
това си качество, на 19.06.2013 г. на интернет
страницата на Министерския съвет било публикувано съобщение за назначаването му като
заместник-министър на вътрешните работи.
На същата дата, след публикации в медиите,
съдържащи информация, че в миналото Иванов е работил като управител на клона на
групировката „СИК“ в гр. Шумен, той е бил
освободен от длъжността заместник-министър
на вътрешните работи. Твърди се, че въпреки ангажимента си в изпълнителната власт
Иван Иванов е продължавал пълноценно да
участва в работата на Народното събрание,
без да подаде оставка с искане за прекратяване на пълномощията си. Позовавайки

се на тези изложени в искането фактически
обстоятелства, вносителите считат, че от момента на назначаването на Иван Иванов за
заместник-министър на вътрешните работи е
възникнала несъвместимост с положението
му на народен представител по смисъла на
чл. 68, ал. 1 от Конституцията, която налага
Конституционният съд да упражни правомощията си по чл. 72, ал. 1, т. 3, предл. 2
и ал. 2 от Основния закон, като установи
претендираната несъвместимост и прекрати
неговите пълномощия.
С определение от 4.07.2013 г. Конституционният съд е допуснал искането за разглеждане
по същество и е конституирал като заинтересувани страни по делото: Иван Валентинов
Иванов, Народното събрание, президента на
Република България, Министерския съвет,
министъра на вътрешните работи, Централната избирателна комисия, Върховния административен съд, Асоциация „Прозрачност
без граници“, Българския хелзинкски комитет
и Центъра за изследване на демокрацията.
По делото са постъпили писмени становища
от Иван Валентинов Иванов, президента на
Република България, министъра на вътрешните работи, Българския хелзинкски комитет
и Центъра за изследване на демокрацията.
Заинтересуваният народен представител
Иван Валентинов Иванов е депозирал писмено становище, в което е аргументирал
позицията си за неоснователност на искането
на групата народни представители с няколко
групи съображения: че изобщо не е знаел за
назначаването си за заместник-министър на
вътрешните работи и не е давал съгласието
си за това; не е встъпвал в длъжността заместник-министър; не е полагал изискуемата
по Закона за МВР клетва; министърът не му
е делегирал никакви свои правомощия; не е
подавал оставка пред Народното събрание по
чл. 72, ал. 1, т. 1 от Конституцията, тъй като
не е искал прекратяването на пълномощията
си на народен представител.
Президентът е развил съображенията си
за правната същност на понятието „държавна служба“ според Основния закон, изпълняването на която от действащ народен
представител съставлява основание за прекратяване на неговите пълномощия. Изразил
е и алтернативно становище, мотивирано с
недостатъчните данни по делото за наличието
на всички елементи на сложния фактически
състав относно възникването на конкретното
правоотношение в сферата на изпълнителната
власт с народния представител Иван Иванов
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по правилата на Закона за администрацията,
доколкото, ако той е встъпил в длъжността
заместник-министър, за него е възникнала
несъвместимост с положението му на народен представител и следователно е налице
основание за намеса на Конституционния съд
по реда на чл. 72, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от Конституцията. В противен случай фактическият
състав е останал незавършен и заинтересуваният народен представител не е изпълнявал
държавна служба в изпълнителната власт,
поставяща го в състояние на несъвместимост,
което обуславя отхвърляне на искането като
неоснователно.
Министърът на вътрешните работи също
е изложил подробни правни съображения, че
формулираната с нормата на чл. 68, ал. 1 от
Конституцията забрана за едновременното
упражняване на депутатски мандат и служба
в изпълнителната власт гарантира спазването
на конституционния принцип за разделение
на властите. За да формулира пределите на
тази конституционна забрана, министърът се
е мотивирал с конкретни текстове от Закона
за държавния служител, Закона за администрацията, Закона за МВР, Правилника за
организацията и дейността на Народното
събрание и практиката на Конституционния
съд. Счита, че с назначаването на народния
представител Иванов за заместник-министър
на вътрешните работи, макар и за кратък
период, не са изпълнени фактическите и юридическите предпоставки за установяване на
несъвместимост по смисъла на чл. 68, ал. 1
от Конституцията – основание за отхвърляне
на искането.
Българският хелзинкски комитет е взел
становище, че искането на групата народни
представители е основателно, тъй като е възникнала несъвместимост с положението на
народен представител поради едновременното
изпълнение на друга държана служба, която
следва да бъде констатирана от Конституционния съд. Изтъкнати са аргументи, че
е правно ирелевантно краткото време, през
което депутатът е заемал длъжността заместник-министър, тъй като конституционната
възможност за прекъсване на пълномощията
на народен представител за времето, през което
заема определена длъжност в системата на
изпълнителната власт и неговото заместване,
се отнася единствено за министрите, но не
и за техните заместници – чл. 68, ал. 2 от
Конституцията.
Центърът за изследване на демокрацията
е предложил две възможни решения, мотивирайки се с недостатъчната яснота на искането относно релевантните за решаването на
спора факти. Изразил е становище, че ако е
налице заповед на министър-председателя за
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назначаването на конкретния народен представител за заместник-министър, от момента
на нейното издаване същият се оказва в състояние на несъвместимост, което е основание
за предсрочното прекратяване на неговите
пълномощия и заместването му от друг народен представител от съответната листа.
Развити са съображения, че липсва правна
възможност пълномощията на Иванов като
народен представител да бъдат възстановени,
тъй като в противен случай би се стигнало
до недопустимо разширително т ълку ване
на конституционната норма на чл. 68, ал. 2,
от което следва, че е налице основание за
предсрочното прекратяване на депутатския
мандат. В случай че заповед за назначаване
на визираната длъжност в изпълнителната
власт не е била издадена, липсва основание за
уважаване на искането, доколкото оповестяването на информация за конкретно назначение,
независимо от източника, самї по себе си не
поражда правни последици.
Констит у ционни ят съд в заседание на
10.10.2013 г. на основание чл. 26 във връзка
с чл. 25, ал. 2 от Закона за Конституционен
съд (ЗКС) изслуша личните обяснения на
заинтересувания народен представител Иван
Валентинов Иванов, който в присъствието
на своя процесуален представител – адв. д-р
Петър Илиев, устно потвърди вече изразената
си позиция за неоснователност на искането,
подробно мотивирана в представеното писмено становище. Акцентира отново на тезата
си, че е бил назначен за заместник-министър
на вътрешните работи без негово знание и
съгласие, няма представа по какъв начин автобиографията му се е озовала в Министерския
съвет, не е встъпвал в длъжност, не е подавал
оставка и не знае на какво основание и по
каква процедура е бил освободен, поради което
счита, че липсва правно основание да понесе
неблагоприятните последици от предсрочното
прекратяване на пълномощията си на народен
представител.
Останалите конституирани заинтересувани
страни в дадения им срок не са представили
писмени становища по делото.
Съдът изиска и събра относимите и необходими за установяването на релевантните
фактически обстоятелства и за решаването на
настоящия конституционен спор писмени доказателства. Въз основа на тяхната комплексна
оценка, данните по делото и в контекста на
съображенията на вносителя на искането и
заинтересуваните страни, представили писмени становища, Конституционният съд прие
за установено следното:
Въз основа на резултатите от произведените
на 12.05.2013 г. в Република България парламентарни избори с Решение № 2643-НС от
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15.05.2013 г. Централната избирателна комисия
е обявила избраните народни представители
в 42-рото Народно събрание в многомандатните изборни райони, включително Иван
Валентинов Иванов – от листата на коалиция от партии „Коалиция за България“ за
30-и многомандатен изборен район – Шумен.
На 21.05.2013 г. в това си качество Иванов
е положил изискуемата по чл. 76, ал. 2 от
Конституцията клетва.
Със заповед № КВ-222 от 18.06.2013 г. на
минист ър-председател я Иван Валентинов
Иванов е назначен за заместник-министър
на вътрешните работи, считано от датата на
встъпване в длъжност. След оповестяване
на назначението м у от правителствената
информационна служба чрез интернет сайта
на Министерския съвет медиите публикуват
материали за негова обвързаност с групировката „СИК“ в миналото, за която работил като
управител на клона в гр. Шумен. Със заповед
№ КВ-225 от 19.06.2013 г. на министър-председателя Иванов е освободен от длъжността
заместник-министър на вътрешните работи,
считано от същата дата.
Извън посочените две заповеди на министър-председателя, преписката по назначаването на Иван Иванов в Министерския съвет,
изискана в цялост от съда, съдържа единствено
автобиография на лицето, изготвена в европейски формат. В личните си обяснения по
реда на чл. 26 ЗКС заинтересуваният народен
представител заявява, че няма представа и
как неговата автобиография се е озовала в
Министерския съвет, тъй като лично той не
я е представил.
С писмо № 01.03-119 от 4.10.2013 г. на Министерския съвет, подписано от и.д. главен
секретар, Конституционният съд е уведомен,
че цитираните три документа изчерпват съдържанието на преписката по назначаването
и освобождаването на Иван Валентинов Иванов като заместник-министър на вътрешните
работи; че в Министерския съвет няма акт
за встъпване в длъжност, подписан от Иван
Иванов, а ако такъв е налице, същият следва да
се намира в МВР. Писмото съдържа и изявление, че г-н Иванов не е подавал оставка пред
министър-председателя, а правоотношението с
него е прекратено на основание чл. 19а, ал. 2
от Закона за администрацията – по преценка
на органа, който го назначава.
С писмо рег. № І- 40931 от 8.10.2013 г.
на Министерството на вътрешните работи,
подписано за министър от Васил Маринов
със заповед № Із-1945 от 7.10.2013 г., съдът
е уведомен, че Иван Валентинов Иванов не
е подписвал акт за встъпване в длъжност в
МВР и не му е издавана служебна карта. Към
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отговора са приложени и копия от непопълнени формуляри, подготвени във връзка с
процесното назначение.
От правна страна несъвместимостта на
народните представители е уредена на конституционно ниво с изричната норма на чл. 68,
ал. 1 от Конституцията в унисон с принципа
за разделение на властите, прогласен с чл. 8
на Основния закон и като негово конкретно
проявление. Така в обхвата на конституционната забрана попадат два вида несъвместимост:
изпълнението на всяка друга държавна служба
(предл. 1) и извършването на дейност, която
според закона е несъвместима с положението на народен представител (предл. 2) – вж.
Решение № 5 от 1993 г. на Конституционния
съд по к.д. № 6/93 г. Упражняването на длъжността заместник-министър безусловно следва
да бъде квалифицирано като изпълнение на
друга държавна служба по смисъла на цитираната конституционна разпоредба. Само за
народните представители, избрани за министри, с нормата на чл. 68, ал. 2 Конституцията
е предвидила възможността да прекъсват
пълномощията си за времето, през което заемат длъжността министър. Тя е уредена като
изключение от общото правило и се отнася
единствено до изрично очертания кръг субекти.
За всички останали народни представители,
назначени на различни длъжности в системата на изпълнителната власт, включително
заместник-министрите, намира приложение
принципното разрешение на чл. 68, ал. 1
от Конституцията. Затова констатацията за
едновременното упражняване на депутатски
мандат и изпълнението на държавна служба
в изпълнителната власт, извън случаите по
чл. 68, ал. 2 от Конституцията, е основание за
предсрочното прекратяване пълномощията на
народния представител съгласно чл. 72, ал. 1,
т. 3, предл. 2 от Основния закон. Компетентен
да установи несъвместимостта и да прекрати
пълномощията на народен представител на
визираното основание е Конституционният
съд по силата на правомощието си, уредено
с чл. 72, ал. 2 от Конституцията.
Конституционното понятие за „държавна служба“ по смисъла на чл. 68, ал. 1 от
Конституцията е с различен обхват и със
значително по-широко съдържание от това
за „държавен служител“ по чл. 116 от Конституцията, легално дефинирано с нормата
на чл. 2, ал. 1 от Закона за държавния служител (ЗДС), и се отнася до изпълнението от
народен представител на каквито и да било
функции на държавата извън сферата на законодателната власт (вж. Решение № 4/1993 г.
по к.д. № 3/93 г. и Решение № 5/1993 г. по к.д.
№ 6/93 г., Решение № 2/1992 г. по к.д. № 2/92 г.
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на Конституционния съд). Макар и поначало
издаването на индивидуален административен
акт – заповед на министър-председателя за
назначаване на платена щатна длъжност в
системата на изпълнителната власт, да поставя
началото на формиране на правоотношението
със заместник-министър, същият няма, а и
не би могъл да има качеството на държавен
служител, доколкото съобразно своя статус
той попада в кръга на изрично установените
изключения по чл. 3, т. 1 и 3 ЗДС и съобразно
разпоредбите и на чл. 27 и 28 от Закона за
администрацията (ЗА). Заместник-министърът няма качеството на държавен служител
и защото, предвид участието си в политическия кабинет на съответния министър,
той не е политически неутрален, каквото
изрично изискване въвеждат чл. 116, ал. 1 от
Конституцията и чл. 4, ал. 2 ЗДС. По въпроса
е налице и изрично произнасяне на Конституционния съд (вж. Решение № 11/1998 г. по
к.д. № 10/98 г.).
За да се приеме обаче, че е изпълнен целият
фактически състав на специфичното правоотношение с характеристиките по чл. 19а във
връзка с чл. 13, ал. 3 ЗА с конкретно лице,
назначено за заместник-министър, освен заповедта за назначаване на министър-председателя следва да е налице и акт за встъпване
в длъжност. Едва от този момент нататък за
него би възникнала конституционната несъвместимост по чл. 68, ал. 1 в хипотезата, в която
вече изпълняващият визираната длъжност
продължава да има същевременно и качеството
на народен представител, което е основание
за намесата на Конституционния съд.
В настоящия конституционен казус несъвместимост с положението на народен представител, обуславяща предсрочното прекратяване
на неговите пълномощия, би настъпила, ако
народният представител Иван Иванов успоредно е изпълнявал друга държавна служба в
сферата на изпълнителната власт – в случая
заместник-министър. От доказателствата по
делото, изискани от Министерския съвет и
от Министерството на вътрешните работи
и събрани в процеса, несъмнено се установява, че формулировката на самата заповед
на министър-председателя за назначаване
на народния представител Иван Иванов за
заместник-министър на вътрешните работи
фиксира началния момент на това назначение – считано от датата на встъпване в
длъжност. Акт за встъпване в длъжност не
е бил съставян, респ. не е бил подписван от
г-н Иванов. На тази доказателствена основа
може да се направи единственият възможен
правен извод, а именно, че е налице една
започнала, но незавършена процеду ра по
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назначаването му на държавна служба в сферата на изпълнителната власт. Поради това
липсва основание да се приеме, че такава е
била изпълнявана от народния представител
Иван Валентинов Иванов, а също, че това
е довело до възникване на претендираната
конституционна несъвместимост по чл. 68,
ал. 1 от Основния закон – предпоставка за
предсрочното прекратяване на депутатския
му мандат от Конституционния съд. Това е
достатъчно, за да се счете, че искането на
групата народни представители е неоснователно и следва да бъде отхвърлено.
При тези данни въпросът за освобождаването на Иван Валентинов Иванов от длъжността
заместник-министър на вътрешните работи
остава неотносим към конкретния предмет
на делото, поради което е безпредметен подробният анализ и оценката на съдържанието
и реквизитите на заповедта за неговото освобождаване. Основание за взетото от Конституционния съд решение е констатацията му
за липса на акт за встъпване в длъжността
заместник-министър на вътрешните работи,
приета на базата на съвкупна преценка на
събраните по делото писмени доказателства.
Доколкото не рефлектират върху изводите
на съда по съществото на спора, липсва необходимост и от обсъждането на останалите
възра жени я на заин тересу вани я народен
представител, релевирани в представеното
от него писмено становище и в личните му
обяснения пред състава на Конституционния
съд по реда на чл. 26 във връзка с чл. 25,
ал. 2 ЗКС, поради неотносимостта им към
конкретния казус.
Воден от изложените съображения и на
основание чл. 72, ал. 1, т. 3, предл. 2 и ал. 2
във връзка с чл. 68, ал. 1, предл. 1 от Конституцията, във връзка с чл. 22, ал. 1 от Закона
за Конституционен съд, Конституционният
съд на Република България
РЕШИ:
Отхвърля искането на 48 народни представители от 42-рото Народно събрание за установяване на несъвместимост с положението
на народен представител на Иван Валентинов
Иванов, избран с листата на коалиция от
партии „Коалиция за България“ от 30-и многомандатен изборен район – Шумен, поради
изпълнение на друга държавна служба – заместник-министър на вътрешните работи, и
за предсрочно прекратяване на пълномощията
му на народен представител.
Председател:
Димитър Токушев
7971
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 242
ОТ 23 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за определяне размера на линията на бедност
за страната за 2014 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Определя от 1 януари
2014 г. размер на линията на бедност за страната 251 лв.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 1 от Методиката за определяне и актуализиране на линията на бедност
за страната, приета с Постановление № 345
на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ,
бр. 106 от 2006 г.; изм., бр. 89 от 2007 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се
възлага на министъра на труда и социалната
политика и на председателя на Националния
статистически институт.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8028

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 244
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за предоставяне на допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни бюджетни
кредити по бюджета на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране за 2013 г. в
размер 78 900 лв. за изплащане на обезщетения по чл. 222 и 224 от Кодекса на труда на
освободените членове на Държавната комисия
за енергийно и водно регулиране.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят чрез
преструктуриране на разходите по централния
бюджет за 2013 г.
Чл. 2. Министърът на финансите по предложение на председател я на Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране да
извърши налагащите се промени по бюджета
на Държавната комисия за енергийно и водно
регулиране за 2013 г. по реда на чл. 34, ал. 1 от
Закона за устройството на държавния бюджет.
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Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 6 към чл. 16 от Постановление № 1 на Министерския съвет от
2013 г. за изпълнението на държавния бюджет
на Република България за 2013 г. (обн., ДВ,
бр. 6 от 2013 г.; изм. и доп., бр. 9, 24, 38, 59,
62, 63, 67, 70, 76, 78, 83, 87 и 89 от 2013 г.), в
пореден № 28 се правят следните изменения:
1. В колона 6 числото „222 212“ се заменя
с „301 112“.
2. В колона 13 числото „2 924 689“ се заменя с „3 003 589“.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 3. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и
на председателя на Държавната комисия за
енергийно и водно регулиране.
§ 4. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
8030

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 247
ОТ 24 ОКТОМВРИ 2013 Г.

за приемане на Устройствен правилник на
Държавна агенция „Технически операции“
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Държавна агенция „Технически
операции“.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник
на Държавна агенция „Технически операции“,
приет с Постановление № 172 на Министерския съвет от 2013 г. (ДВ, бр. 73 от 2013 г.).
§ 2. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:
Даниела Бобева
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК

на Държавна агенция „Технически операции“
Г л а в а

п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С правилника се определят дейността, структурата и организацията на работа на
Държавна агенция „Технически операции“
(ДАТО).
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Чл. 2. (1) Държавна агенция „Технически
операции“ е специализиран орган към Министерския съвет за осигуряване и прилагане на
специалните разузнавателни средства (СРС).
(2) Държавна агенция „Технически операции“ е юридическо лице на бюджетна издръжка
със седалище София.
(3) Председателят на ДАТО е първостепенен
разпоредител с бюджет към Министерския
съвет.
(4) Държавна агенция „Технически операции“ изпълнява дейността си самостоятелно и
във взаимодействие с други държавни органи.
(5) Върху дейността на ДАТО се упражнява
контрол от предвидените в Закона за специалните разузнавателни средства (ЗСРС) органи.
Г л а в а

в т о р а

УПРАВЛЕНИЕ НА ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ
„ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Чл. 3. (1) Държавна агенция „Технически
операции“ се ръководи и представлява от
председател, който се назначава от Министерския съвет по предложение на министърпредседателя за срок 4 години.
(2) При изпълнение на своите функции
председателят се подпомага от двама заместник-председатели, които се назначават
от министър-председателя.
(3) Правомощи ята на председател я се
прекратяват предсрочно от органа, който го
назначава, в случаите по чл. 19в, ал. 4 ЗСРС.
Чл. 4. (1) Председателят и заместник-председателите на ДАТО имат всички права по
трудово правоотношение освен тези, които
противоречат или са несъвместими с тяхното
правно положение.
(2) Основното месечно възнаграждение
на председателя на ДАТО се определя със
заповед на министър-председателя в размер
не по-малко от основното месечно възнаграждение по чл. 199, ал. 3, т. 1 от Закона
за Министерството на вътрешните работи
(ЗМВР), увеличено с коефициент 2,5.
(3) Основното месечно възнаграждение на
заместник-председателите на ДАТО се определя със заповед на министър-председателя по
реда на чл. 200 ЗМВР в размер не по-малко
от основното месечно възнаграждение по
чл. 199, ал. 3, т. 1, увеличено с коефициент 2,2.
(4) Допълнителните възнаграждения, материалното, здравното и социалното осигуряване
на председателя и на заместник-председателите се определят при условията и по реда,
предвидени за държавните служители в ДАТО.
Ч л. 5. Рабо т но т о време, поч и вк и т е и
отпуските на председателя и на заместникпредседателите се определят при условията, по
реда и в размерите, предвидени за държавните
служители в ДАТО. Министър-председателят
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разрешава ползването на отпуск на председателя, а председателят разрешава ползването
на отпуск на заместник-председателите.
Чл. 6. (1) Председателят утвърждава класификатор на длъжностите в ДАТО.
(2) Председателят осъществява правомощията на орган по назначаването на държавните
служители в ДАТО съгласно ЗСРС.
(3) Председателят осъществява правомощията на работодател съгласно Кодекса на
труда на лицата, работещи по трудово правоотношение в ДАТО.
Г л а в а

т р е т а

СТРУКТУРА И ДЕЙНОСТ НА ДЪРЖАВНА
АГЕНЦИЯ „ТЕХНИЧЕСКИ ОПЕРАЦИИ“
Раздел I
Общи положения
Чл. 7. За осъществяване на функциите си
ДАТО извършва дейности по:
1. осигуряване, разработване и прилагане
на специални разузнавателни средства;
2. наблюдение, проникване, фотографиране,
видеозаписване, звукозаписване, филмиране,
белязване на предмети и изготвяне на психологичен анализ във връзка със събирането
на данни за защита на правата и свободите
на гражданите, националната сигурност и
обществения ред;
3. проследяване на лица и обекти;
4. контрол на предаването на данни и
получаването на информация чрез кабелни
средства за комуникация;
5. извършване на оперативно-техническа
проверка на пощенска и друга кореспонденция за защита на правата и свободите на
гражданите, националната сигурност и обществения ред и за контрол на други лица,
които извършват такава проверка;
6. изготвяне на веществени доказателствени средства при поискване по ред, определен
със закон, и предоставянето им на органа,
направил искането;
7. използване на специфични методи и специални разузнавателни средства за охрана на
живота, здравето и имуществото на граждани;
8. осигуряване на достъп до технически
средства и съоръжения на държавни органи,
организации, юридически лица и граждани;
9. издаване на задължителни разпореждания за оказване на съдействие от държавни
органи, организации, юридически лица и
граждани;
10. получаване на информация от другите
държавни органи, организации, юридически
лица и граждани;
11. изграждане и използване на информационен фонд;
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12. привличане на граждани за доброволно
сътрудничество;
13. у частие в съвмест ни мероп ри я т и я
с компетентните държавни органи за предотвратяване, пресичане и разкриване на
престъпления;
14. участие в обучението на служители
на разузнавателни и контраразузнавателни
служби.
Чл. 8. Дейността на ДАТО се организира
в дирекции, териториални дирекции и само
стоятелни структурни звена.
Чл. 9. В дирекциите и в териториалните
дирекции със заповед на председателя на
ДАТО може да се създават отдели и сектори,
а в териториалните дирекции – и структурни
звена от по-нисък ранг.
Чл. 10. (1) Структурата на всяка териториална дирекция се определя в съответствие с
възложените є функции и дейности.
(2) Териториалните дирекции осъществяват
дейностите в района си на действие, определен
със заповед на председателя на ДАТО.
Чл. 11. Общата численост на служителите
в ДАТО се определя съгласно приложението
(поверително).
Чл. 12. За дирекциите, териториалните дирекции и техните структурни звена, както и за
самостоятелните структурни звена се изготвят
функционални задължения. Функционалните
задължения се утвърждават от председателя
на ДАТО и включват задачите и дейностите
на съответните структурни звена.
Чл. 13. (1) Дирекциите и териториалните
дирекции се ръководят от директори, които
се назначават от председателя на ДАТО и са
му непосредствено подчинени, като се отчитат пред него или пред оправомощен от него
заместник-председател.
(2) Самостоятелните структурни звена в
ДАТО се ръководят от началници, които се
назначават от председателя и са му непосредствено подчинени, като се отчитат пред него
или пред оправомощен от него заместникпредседател.
(3) Началниците на структурни звена в
дирекциите и в териториалните дирекции се
назначават от председателя на ДАТО и:
1. планират, организират, контролират и
отговарят за дейността на съответното звено;
2. изпълняват разпорежданията на директорите на съответните дирекции, на председателя и заместник-председателите на ДАТО;
3. изпълняват и други задачи в рамките на
законовата компетентност на ДАТО;
4. осигуряват взаимодействието с другите
структурни звена в ДАТО в съответствие с
установените организационни връзки и разпределението на дейностите между тях;
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5. предлагат назначаване, повишаване,
преместване, стимулиране, санкциониране и
освобождаване на служителите в ръководеното
от тях звено.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 14. (1) Главният секретар подпомага
председателя и заместник-председателите на
ДАТО при изпълнението на техните правомощия. Той е непосредствено подчинен на
председателя на ДАТО и се назначава от него.
(2) Главният секретар ръководи, координира
и контролира функционирането на дирекциите
и самостоятелните структурни звена, които
не осъществяват дейности по осигуряване и
прилагане на СРС, като:
1. осиг у рява организационната връзка
между тях;
2. организира разпределението на задачите
за изпълнение;
3. създава условия за нормална и ефективна
работа и осъществява контрол по изпълнението на възложените задачи;
4. ръководи, координира и контролира
подготовката на становища на председателя на ДАТО по материали за заседания на
Министерския съвет, Народното събрание и
Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства;
5. координира оперативното взаимодействие с администрациите на държавните органи;
6. отговаря за работата и контрола по
съхраняването на документите и опазването
на държавната и служебната тайна;
7. ръководи процеса по въвеждането на
автоматизирани информационни системи в
работата;
8. координира и осъществява общ контрол върху дейността по стопанисването и
управлението на държавната собственост,
предоставена на ДАТО;
9. организира подготовката на проекта на
бюджет на ДАТО;
10. осъществява взаимодействие с главния
секретар на Министерския съвет;
11. изпълнява и други задачи, определени
със заповед на председателя.
(3) При изпълнение на правомощията си
главният секретар издава заповеди.
(4) Главният секретар изготвя ежегоден
доклад до председателя на ДАТО за дейността
на дирекциите и самостоятелните структурни звена, които не осъществят дейности по
осигуряване и прилагане на СРС.
(5) При отсъствие на главния секретар
неговите функции се изпълняват от определен от него директор на дирекция за всеки
конкретен случай.
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(6) Главният секретар не осъществява правомощията си по отношение на дейността по
осигуряване и прилагане на СРС.
Раздел III
Звено за вътрешен одит
Чл. 15. (1) Звеното за вътрешен одит:
1. осъществява вътрешен одит по Закона за
вътрешния одит в публичния сектор (ЗВОПС);
2. осъществява дейността по вътрешен
одит на всички структури, програми, дейности и процеси в ДАТО в съответствие с
чл. 13 ЗВОПС;
3. докладва чрез ръководителя на вътрешния одит директно на председателя на ДАТО;
4. планира, извършва и докладва дейността
по вътрешен одит в съответствие с изискванията на ЗВОПС, стандартите за вътрешен
одит, Етичния кодекс на вътрешните одитори,
статута на вътрешния одит и утвърдената
от министъра на финансите методология за
вътрешен одит в публичния сектор;
5. изготвя на базата на оценка на риска
тригодишен стратегически план и годишен
план за дейността си, които се утвърждават
от председателя;
6. изготвя одитен план за всеки одитен
ангажимент за увереност, който съдържа
обхват, цели, времетраене и разпределение
на ресурсите за изпълнение на ангажимента,
одитния подход и техники, вида и обема на
проверките;
7. дава на председателя независима и обективна оценка за състоянието на одитираните
системи за финансово управление и контрол;
8. оценява процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от председателя на ДАТО;
9. проверява и оценява:
а) съответствието на дейностите със законодателството, вътрешните актове и договори;
б) надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация;
в) създадената организация по опазване на
активите и информацията;
г) ефективността, ефикасността и икономичността на дейностите;
д) изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
10. консултира председателя по негово
искане с цел подобряване процесите на управление на риска и контрола;
11. докладва и обсъжда с председателя и с
ръководителите на структурите, чиято дейност
е одитирана, резултатите от всеки извършен
одитен ангажимент и представя одитен доклад;
12. дава препоръки в одитните доклади за
подобряване на адекватността и ефективността
на системите за финансово управление и кон-
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трол, подпомага председателя при изготвянето
на план за действие и извършва проверки за
проследяване изпълнението на препоръките;
13. изготвя и представя на председателя
на ДАТО годишен доклад за дейността по
вътрешен одит в съответствие с чл. 40 ЗВОПС;
14. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и осъществява контакти с другите звена за
вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
(2) Звеното за вътрешен одит е на пряко
подчинение на председателя на ДАТО.
Раздел IV
Финансов контрольор
Чл. 16. (1) Финансовият контрольор:
1. осъществява дейност съгласно Закона за
финансово управление и контрол в публичния
сектор, правилата за финансово управление и
контрол в ДАТО и указанията на министъра
на финансите;
2. осъществява предварителен контрол за
законосъобразност при осъществяването на
цялостната дейност на ДАТО, като писмено
изразява мнение относно законосъобразността на:
а) решенията или действията, свързани с
разпореждане с активи и средства, включително поемането на задължение и извършване
на разход;
б) решенията или действията, свързани с
управление и стопанисване на имуществото
на ДАТО, включително отдаване под наем с
цел получаване на приходи;
в) други решения, от които се пораждат
права, съответно задължения, за ДАТО и/
или за нейните служители;
3. осъществява предварителен контрол
на средствата, получени по международни
програми и проекти.
(2) Финансовият контрольор не може да
съвместява отговорности по одобряване, изпълнение и осчетоводяване съгласно чл. 13,
ал. 3, т. 2 от Закона за финансово управление
и контрол в публичния сектор.
(3) Финансовият контрольор е на пряко
подчинение на председателя на ДАТО.
Раздел V
Дирекция „Инспекторат“
Чл. 17. (1) Дирекция „Инспекторат“:
1. извършва самостоятелно и във взаимодействие с други структурни звена на ДАТО
цялостни, тематични и внезапни проверки въз
основа на писмена заповед на председателя
на ДАТО;
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2. извършва проверки по организацията и
функционирането на дирекциите и самостоятелните структурни звена, които не осъществят
дейности по осигуряване и прилагане на СРС;
3. участва в разработването на проекти
на нормативни актове, както и на вътрешни
актове, уреждащи дейността на ДАТО;
4. извършва анализ на ефективността на
функционирането на дирекциите и самостоятелните структурни звена, които не осъществят
дейности по осигуряване и прилагане на СРС;
5. осъществява дейности по разкриване
и борба с корупцията в дирекциите и в самостоятелните структурни звена, които не
осъществят дейности по осигуряване и прилагане на СРС;
6. контролира спазването на етичните
правила и разглежда постъпили сигнали за
конфликт на интереси и други нарушения на
служебните задължения, като осъществява
контрол по спазването на Етичния кодекс за
поведение на служителите в Държавна агенция
„Технически операции“;
7. извършва проверки и изготвя писмени
отговори по постъпили в ДАТО жалби, молби
и сигнали срещу неправилни или незаконни
действия или бездействия на служители от
дирекциите и самостоятелните структурни
звена, които не осъществят дейности по осигуряване и прилагане на СРС;
8. контролира спазването на предписанията, дадени от компетентните органи при
извършени проверки и ревизии;
9. анализира причините и условията за
констатираните нарушения и предлага мерки
за отстраняването им;
10. изготвя предложения до председателя
на ДАТО за образуване на дисциплинарни
производства при констатирани нарушения
на трудовата дисциплина и неизпълнение на
служебните задължения, включително предвидените в Кодекса за поведение на служителите
в Държавна агенция „Технически операции“;
11. периодично изготвя информация до
председателя на Д АТО за резултатите от
дейността си;
12. осъществява други функции във връзка
с административния контрол, произтичащи
от нормативни актове или възложени от
председателя на ДАТО.
(2) Организацията на дейността на дирекция „Инспекторат“ се определя с утвърден от
председателя на ДАТО вътрешен правилник.
Раздел VI
Служител по сигурността на информацията
Чл. 18. (1) Служителят по сигурността на
информацията изпълнява задачите, произтичащи от Закона за защита на класифицираната
информация (ЗЗКИ) и подзаконовата уредба,
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свързана с прилагането му, като отговаря за
надлежното създаване, обработване, съхраняване, защита и предаване на класифицирана
информация в ДАТО. Той е пряко подчинен
на председателя на ДАТО.
(2) Служителят по сигурността на информацията извършва обикновеното, разширеното
и специалното проучване за надеждност на
служители на ДАТО и на кандидатите за
работа в ДАТО, като контролира воденето и
съхраняването на делата на проучваните лица.
Раздел VII
Дирекции
Чл. 19. Дирекциите в ДАТО са:
1. дирекция „Координация, информационно
обслужване и международна дейност“;
2. дирекция „Човешки ресурси“;
3. дирекция „Правно-нормативно обслужване“;
4. дирекция „Планиране и управление на
финансите“;
5. дирекция „Управление на собствеността“;
6. дирекция „Сигурност на информацията“;
7. дирекция „Вътрешна сигурност“;
8. дирекция „Научно-приложни дейности“;
9. дирекции и териториални дирекции,
които осигуряват и прилагат СРС, определени
съгласно приложението към чл. 11 (поверително).
Чл. 20. Дирекция „Координация, информационно обслужване и международна дейност“:
1. организира и осъществява деловодната
обработка посредством автоматизирана информационна система, включително система
за архивиране и съхраняване на кореспонденцията и документацията на ДАТО;
2. завежда, проучва и насочва по компетентност входящата кореспонденция и организира,
осъществява и контролира движението на
кореспонденцията, съдържаща некласифицирана информация;
3. извършва справки и изготвя заверени
копия на документи, съхранявани в деловодния и учрежденския архив;
4. контролира сроковете за изпълнението
на резолюциите на председателя, заместникпредседателите и главния секретар и изготвя
справки за неизпълнените в срок задачи;
5. осъществява дейности по съхраняването
на преписките и архивните дела;
6. осигурява необходимата информация на
председателя, на заместник-председателите и
на главния секретар за заседанията на Министерския съвет;
7. осигурява поддържането и функционирането на системата за електронно деловодство
и електронните сертификати;
8. разработва номенклатура на архивните
дела и класификационната схема за създаване
и поддържане на учрежденски архив;
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9. обобщава и оформя предложенията на
ДАТО за включване в законодателната и оперативната програма на Министерския съвет,
изготвя периодични отчети;
10. организира информирането на дирекциите относно актовете на председателя,
отнасящи се до дейността на ДАТО и административните структури;
11. изготвя анализи, справки и отчети за
дейността на ДАТО по Административно
процесуалния кодекс;
12. организира и осигурява дейностите по
работа с предложенията, сигналите, жалбите
и молбите на граждани и по административното обслужване;
13. изпълнява куриерска дейност;
14. подпомага председателя на ДАТО при
осъществяване на международното сътрудничество;
15. планира, координира и организира двустранни, многостранни и регионални дейности
на сътрудничество;
16. координира изпълнението на задълженията на председателя на ДАТО, произтичащи от международни договори, конвенции и
споразумения, по които Република България
е страна;
17. управлява програми и проекти, финансирани със средства на Европейския съюз;
18. организира и координира взаимодействието на ДАТО с партньорски организации;
19. организира превода на актове, официална кореспонденция и документи, необходими
за дейността на ДАТО;
20. координира разработването на международни договори и споразумения, свързани
с дейността на ДАТО;
21. осъществява протоколната дейност и
организира задграничните командировки на
служителите на ДАТО.
Чл. 21. Дирекция „Човешки ресурси“:
1. подпомага дейността на председателя
при управлението на човешките ресурси и
организира провеждането на кадровия процес
в съответствие с принципите на устройство
и управление на ДАТО;
2. разработва и предлага варианти за
управленски решения на председателя по
управлението на човешките ресурси и провеждането на кадровия процес в съответствие
с принципите и устройството на ДАТО;
3. изготвя проекти на организационната
структура, функционалните задължения на
дирекциите, териториалните дирекции, техните структурни звена и самостоятелните
структурни звена, длъжностното разписание,
класификатора на длъжностите и длъжностните характеристики на служителите в ДАТО;
4. организира и координира атестирането
на служителите в ДАТО;
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5. събира, обработва и анализира информация за служителите в ДАТО при условия
и по ред, определени от председателя;
6. изготвя становища по проекти на нормативни и вът решноведомствени ак тове,
свързани с управление на човешките ресурси
в ДАТО;
7. участва в организирането на изпращане,
отмяна и прекратяване обучението на служителите на ДАТО в курсове за професионално
обучение.
Чл. 22. Дирекция „Правно-нормативно
обслужване“:
1. подпомага председателя, заместникп редседатели те и ст ру к т у рни те звена на
ДАТО за осъществяване на функциите им в
съответствие с действащото законодателство;
2. участва в разработването на проекти на
нормативни актове на председателя на ДАТО;
3. изготвя становища за законосъобразност
на проектите на актове на председателя и на
заместник-председателите на ДАТО;
4. изготвя становища за законосъобразност
по проекти на актове на Министерския съвет;
5. участва в преговори по сключване на
договори и споразумения и дава становища по
законосъобразност на проектите на договори,
свързани с дейността на ДАТО;
6. осъществява процесуалното представителство на председателя на ДАТО пред всички
съдебни инстанции и други юрисдикции;
7. дава становища по законосъобразността на заповеди и други актове и документи,
свързани с дейността на ДАТО;
8. изготвя становища по правни въпроси,
свързани с дейността на ДАТО;
9. изготвя становища относно управлението
на имотите – държавна собственост, предоставени на ДАТО;
10. съдейства за законосъобразното възлагане на обществени поръчки от ДАТО;
11. участва в дейността по разглеждането
и решаването на сигналите и предложенията
до ДАТО съгласно действащата нормативна
уредба и установения в ДАТО вътрешен ред;
12. извършва и други дейности по компетентност при възлагане от председателя на
ДАТО.
Чл. 23. Дирекция „Планиране и управление
на финансите“:
1. подпомага председателя на ДАТО в
изпълнението на правомощията му като първостепенен разпоредител с бюджетни средства;
2. организира съставянето, обосноваването
и предлага проект на годишния програмен
бюджет и на тригодишната бюджетна прогноза на ДАТО;
3. изгражда система за финансов мениджмънт в ДАТО;
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4. организира и контролира изпълнението
на годишния бюджет;
5. осъществява всички банкови разплащания и организира всички касови разплащания;
6. предлага на председателя на ДАТО реда,
по който се планират, определят, разходват
и отчитат финансовите средства за осъществяване функциите на ДАТО;
7. организира и създава съвместно със звеното за вътрешен одит система за финансово
управление и контрол;
8. организира и управлява вътрешните
финансови дейности и единната счетоводна
отчетност в ДАТО;
9. координира планирането, разработва,
предлага за утвърждаване от председателя
и изпълнява годишен финансов план за материално-техническо осигуряване на ДАТО,
включително с дълготрайни материални и
нематериални активи и материални запаси,
единен поименен списък за строителство и
строителни услуги и инвестиционни проекти
за капиталови разходи.
Чл. 24. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. подпомага председателя при управлението на предоставените на ДАТО недвижими
имоти;
2. води на отчет и съхранява държавното
имущество на ДАТО и контролира неговото
управление;
3. организира проектирането, изграждането и използването на обекти, свързани с
дейността на ДАТО, включително жилищния
и почивния фонд;
4. осъществява социално обслужване и
други обслужващи дейности на служителите
на ДАТО;
5. осъществява експлоатацията, ремонта и
съхраняването на въоръжението, транспортната техника и другото имущество на ДАТО;
6. организира и осъществява технически
контрол и специализиран технически надзор
на сгради, машини и съоръжения;
7. организира и изпълнява дейността по
възлагане на обществени поръчки с бюджетни
средства;
8. отговаря за изпълнението на търговските
договори и осъществява контрол по спазването на сроковете, условията и изискванията
за доставка и качеството на изпълнение на
договорите.
Чл. 25. Дирекция „Сигурност на информацията“:
1. осъществява контрол относно определяне нивото на класификация, регистрация,
движението, съхраняването и опазването от
нерегламентиран достъп на материалите и
док у мен т и те, съд ържащи к ласифици рана
информация;
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2. издава и съответно отнема в определените от закона случаи разрешения за достъп
до класифицирана информация – държавна
тайна, до ниво „Поверително“ и води регистър
на проучените лица;
3. взаимодейства и предоставя информация на Държавната комисия по сигурността
на информацията (ДКСИ) съгласно ЗЗКИ и
отговаря за изпълнението на задължителните
указания на комисията;
4. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война,
при военно или друго извънредно положение;
5. организира, ръководи и контролира регистратурите за класифицирана информация;
6. организира и провежда обучението на
служителите в ДАТО в областта на защитата
на класифицираната информация;
7. периодично и при поискване дава отчет
пред председателя на ДАТО и пред председателя на ДКСИ за изпълнението на дейностите
по защита на класифицираната информация;
8. регистрира, получава, изпраща, разпределя, изработва, размножава, предоставя и
съхранява класифицираната информация в
съответствие с изискванията на ЗЗКИ, другите
нормативни актове и международни договори
в тази област;
9. отговаря за правилното отчитане, приемане, използване, раздаване, събиране, съхраняване и опазване на материалите, съдържащи
класифицирана информация;
10. периодично извършва проверк и за
наличността и начина на съхраняване на
материа ли те, съдържащи к ласифици рана
информация;
11. предлага конкретни мерки и организира изпълнението им за отстраняване на
съществуващите слабости и нарушения по
отношение на регистратурите и опазването
от нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
12. осигурява взаимодействие с органите
по сигурността на информацията;
13. извършва дейност по проектиране,
разработване, внедряване и експлоатация
на автоматизираната система за управление
при кризи;
14. прилага и контролира изпълнението
на правилата относно видовете защита на
класифицираната информация по глава шеста,
раздели I, II, III и VI от ЗЗКИ;
15. разработва общи насоки и планове за
действие в случаи на възникване на опасност
от увреждане на държавни интереси вследствие
на нерегламентиран достъп до класифицирана
информация;
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16. изготвя становища и предложения до
ръководителя на организационната единица
за усъвършенстване и развитие на мерките
за защита на класифицираната информация;
17. организира и осъществява методическо
ръководство и контрол на ползвателите на
външни информационни фондове;
18. осъществява и конт ролира информационния обмен с други служби, органи,
юридически или физически лица, както и
изпълнението на нормативните актове и ръководни документи, регламентиращи работата
с класифицирана информация и опазване на
държавната тайна.
Чл. 26. Дирекция „Вътрешна сигурност“:
1. предотвратява, пресича и разкрива престъпления и други нарушения, извършени от
служителите на ДАТО;
2. осъществява проверки по сигнали за
нерегламентирана дейност на служителите
на ДАТО в това им качество;
3. извършва дейности по отношение на
оперативно-статистическия отчет;
4. съхранява оперативни документи;
5. създава и използва документи за оперативно прикритие;
6. извършва психологически изследвания
и процедури, касаещи служителите на ДАТО;
7. изпълнява политиките за сигурност и
експлоатация на информационните системи
на ДАТО през жизнения им цикъл;
8. осигурява сигурността на средствата за
свръзка;
9. осъществява контрол на достъпа, видео
наблюдение, охранителна и пропускателна
дейност в централните и териториалните
сгради и обекти на ДАТО;
10. осъществява монтаж, експлоатация и
ремонт на сигнално-охранителната техника
в централните и териториалните сгради и
обекти на ДАТО.
Чл. 27. Дирекция „Научно-приложни дейности“ осъществява:
1. първоначално специализирано обучение на новоназначени държавни служители
в ДАТО;
2. повишаване на професионалната квалификация на държавните служители в ДАТО;
3. оперативна подготовка на ръководни
служители;
4. запознаване, изучаване и въвеждане в
пробна експлоатация на нови специални технически средства и подготовка на аспиранти
за нуждите на ДАТО;
5. обучение на служители на други ведомства и организации;
6. отбранително-мобилизационна подготовка, обучение по бойно-приложни техники
и стрелкова подготовка;
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7. електронно производство и ремонт на
специални изделия за нуждите на ДАТО и
други ведомства;
8. подготовка и проверка на изправността
на специалните технически средства преди
тяхната експлоатация; поддръжка, ремонт,
профилактика и преработка на проектирани
и изработени апаратури и устройства;
9. проектиране и предпечатна подготовка
на защитени документи.
Чл. 28. Дейностите на дирекциите и териториалните дирекции, които осигуряват и
прилагат СРС, се определят съгласно приложението към чл. 11 (поверително).
Раздел VIII
Звено за материални проверки
Чл. 29. (1) Звеното за материални проверки
проверява дейността на материалноотговорните лица в ДАТО по отношение на събирането,
съхраняването, разходването и отчитането
на поверените им активи чрез извършване
на материални проверки съгласно чл. 31 от
Закона за държавната финансова инспекция.
Редът за извършване на проверки се определя
с акт на председателя на ДАТО.
(2) Звеното за материални проверки е на
пряко подчинение на председателя на ДАТО.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА
Чл. 30. (1) Документите, свързани с осигуряване, разработване и прилагане на СРС, се
регистрират в регистратура за класифицирана
информация.
(2) Организацията и редът за движението
на документите по ал. 1 се определят с правила, утвърдени от председателя.
Чл. 31. (1) Искането за използване на СРС,
разрешението на съда, справката и декларацията, ако има такава, се проверяват за
наличието на необходимите реквизити.
(2) Документите по ал. 1 се предоставят
на председателя или на оправомощен от него
заместник-председател за даване на разпореждане за прилагане на СРС.
Чл. 32. (1) Резултатите от прилагането на
специални разузнавателни средства се отразяват на хартиен или друг носител непосредствено след получаването им.
(2) Незабавно след изготвянето носителят
по ал. 1 се изпраща на органа, направил искането за използване на СРС.
Чл. 33. Искането за използване на СРС,
разрешението на съда, справката и декларацията, ако има такава, се съхраняват в ДАТО
в срока на прилагане на СРС.
Чл. 34. (1) Документите, извън посочените
в чл. 30, се завеждат в отделни регистри.
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(2) Организацията и редът за движението на
служебните документи по ал. 1 се определят
с Правилата за документооборота, утвърдени
от председателя.
Чл. 35. (1) Документите, извън посочените в
чл. 30, се завеждат в съответната регистратура,
като се отбелязва датата на получаването им.
(2) При завеждането на документите се
извършва проверка за наличието на всички
материали, посочени в тях, и се образува
преписка.
(3) Преписките подлежат на насочване
според адресата или съдържанието им.
Чл. 36. (1) Председател я т, замест никпредседателите и главният секретар възлагат преписките с резолюция до съответните
ръководители на административни звена.
Резолюцията съдържа указания, срок за изработване, дата и подпис.
(2) Ръководителите на административни
звена възлагат с резолюция изработването на
преписките на един или повече служители,
като конкретизират задачите.
Чл. 37. Изходящите от ДАТО документи
се съставят в два екземпляра. Вторият екземпляр съдържа името и подписа на служителя,
изготвил документа, и на ръководителя на
съответното административно звено, като се
посочва и датата.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единс твен. Прави лник ът се
приема на основание чл. 19з от Закона за
специалните разузнавателни средства.
8045

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
МИНИСТЕРСТВО
НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
по Програмата в страната 2013 – 2017 г. между правителството на Република България
и Фонда за децата на ООН (УНИЦЕФ)
(Одобрен с Решение № 548 от 17 септември
2013 г. на Министерския съвет. В сила от
датата на подписването – 10 октомври 2013 г.)
РАМКА
Правителството на Република България, наричано по-долу „Правителството“, и Детският
фонд на ООН, наричан по-долу „УНИЦЕФ“,
са постигнали взаимно съгласие относно
съдържанието на Плана за действие по Про-
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грамата в страната (наричан по-долу „Плана
за действие“) и описаните отговорности за
изпълнението на Програмата за страната; и
Като укрепват своето взаимно съгласие и
сътрудничество за изпълнение на Конвенцията
на ООН за правата на детето;
Като надграждат върху натрупания опит
и отчетения напредък при изпълнението на
предишната програма за сътрудничество;
Като навлизат в нов период на сътрудничество от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г.;
Като заявяват, че тези отговорности ще
бъдат изпълнени в дух на приятелство и сътрудничество,
се договориха за следното:

1.

ЧАСТ I. ОСНОВА
НА ВЗАИМООТНОШЕНИЯТА
Основното споразумение за сътрудничество,
подписано между правителството на Република България и УНИЦЕФ на 8 ноември
2004 г., поставя основата на взаимоотношенията между Правителството и УНИЦЕФ.
Планът за действие по програмата в страната, който обхваща периода от 1 януари
2013 г. до 31 декември 2017 г., следва да се
тълкува и изпълнява в съответствие с Основното споразумение за сътрудничество.
Програмите и проектите, описани тук, са
договорени съвместно от Правителството
и УНИЦЕФ. Този План за действие по
програмата в страната се състои от 10 части, в които са описани общите политики,
приоритети, цели и задачи, стратегии, управленски отговорности и ангажименти на
Правителството и УНИЦЕФ.

ЧАСТ II. ПОЛОЖЕНИЕТО
НА ДЕЦАТА И ЖЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ
2. България като страна – членка на Европейския съюз (ЕС) от 2007 г., се стреми да
постигне европейски стандарти в социалноикономическото развитие и сближаването.
България е обвързана с европейските
стратегически приоритети в политиките
и със законодателните рамки, като дава
своя принос за тяхното формулиране и
развитие.
3. Българското правителство предприе редица важни стъпки за реформиране и
модернизиране на системите за грижа
и закрила на детето в съответствие със
Заключителните препоръки от 2008 г. на
Комитета на ООН за правата на детето
и европейските стандарти. Беше приета
Национа лна прог рама за реформи на
Република Българи я в изпълнение на
Стратегия „Европа 2020“.
4. Ст раната беше сериозно засегната от
глобалната и регионалната икономическа
криза и в резултат на това упражнява строга
фискална дисциплина, за да запази макро-
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икономическата си стабилност. Въпреки че
икономиката показва някои положителни
тенденции, брутният национален доход
на глава от населението бележи спад от
6603 щ. д. през 2008 г. на 6240 щ. д. през
2010 г.1 Равнището на безработицата се
увеличи до 12,4 % за последното тримесечие на 2012 г. 2 През 2011 г. равнището
на безработица сред младежи на възраст
между 15 и 24 години е 26,6 %, а за първото
тримесечие на 2012 г. – 29,9 %. По данни
от изследването на доходите и условията
на живот (EU-SILC) през 2010 г. жените
са получили с 14,1 % по-малко на час от
мъжете, а през 2011 г. – с 13,5 % по-малко
на час от мъжете. Проучванията, свързани с картографиране на бедността, също
разкриват драстични различия между отделните области, както и между селските
райони и градовете. Бедността в градовете
е по-скоро монетарна, докато в селските
райони тя се характеризира с липса на
възможности за заетост, нискокачествени
или недостъпни здравни, образователни и
социални услуги. Оценката на бедността в
регионален аспект показва, че през 2010 г.
най-висок е относителният дял на хората,
живеещи в бедност, в област Видин (Северозападен район) – 36,2 % при размер
на линията на бедност 196 лв. 3 Област
Благоевград (Югозападен район) има найнисък относителен дял на хората, живеещи
в бедност – 14,4 % при размер на линията
на бедност 265 лв. Спрямо линията на
бедност за страната – 284 лв., само седем
области в страната имат по-висок размер
на линия на бедност 4 . Правителството
има достъп до Структурните фондове на
ЕС, за да осигури подкрепа на реформите
в публичния сектор, но са необходими
още усилия за пълното усвояване на тези
ресурси.
5. Наложените мерки за икономии не позволяват да бъде реализирана целта на
Правителството да се увеличи жизненият
стандарт, като достигне 60 % от средния
за ЕС до 2020 г. и забавят постигането на
значителен напредък при реализирането
на правата на детето. Все пак между 2009
и 2010 г. бюджетните средства за социално
подпомагане се увеличават от 718,3 млн. лв.
до 771,6 млн. лв. Средствата, изплатени от
държавния бюджет само за предоставяне
на месечни семейни помощи за деца до
завършване на средно образование, но не
повече от 20-годишна възраст, през 2009 г.
са в размер 358 331 311 лв., а за 2010 г. са в
www.databank.worldbank.org.
http://www.nsi.bg/.
3
1 лв. = 1,94 EUR.
4
Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2020.
1
2
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размер 365 100 984 лв. 5 През 2011 г. социалните трансфери представляват 33,3 % от
годишния доход на член от семейството.
Нивата на бедност в България са най-високите в ЕС. По данни от изследването на
доходите и условията на живот (EU-SILC)
за 2010 г. равнището на бедност (при средно
равнище в ЕС-27 16,9 %) в България е било
22,3 %, или бедни са около 1,673 млн. лица.
Всичко това има множество последствия
върху качеството на живота на децата.
6. В резултат от усилията на Правителството
в голяма степен се запази финансирането на услугите за закрила на детето и за
интегриране на деца с увреждания. Чрез
съгласувани действия и внимателна преценка на приоритетите страната успя да
постигне напредък по отношение правото
на децата на закрила. В резултат на това
се намали броят на децата в специализирани институции, като беше отбелязан
спад с повече от 40 % (на 100 000 деца)
между 2001 и 2010 г. През последните пет
години броят на приемните семейства се
увеличи десетократно. След 2010 г. за пръв
път броят на децата в риск, настанени в
алтернативна семейна среда, е по-голям
отколкото на тези, отглеждани в домове,
благодарение на засилената превантивна
дейност на органите за закрила на детето и
на развитието на иновативни алтернативни
видове грижа. Силната ангажираност на
Правителството да се промени системата,
подкрепена от препоръките и съветите на
УНИЦЕФ и Структурните фондове на ЕС,
изиграха важна роля в преориентиране на
политиките и разпределението на ресурсите. Въпреки това все още политиките
и практиките по отношение на предотвратяването на рискове и отделянето от
семейството не са достатъчни. Рискът от
институционализация остава голям за повечето групи в неравностойно положение
и малцинствени групи, както и за децата
от бедни семейства. Децата с увреждания
все още съставляват почти половината от
общия брой деца, отглеждани в резидентна
грижа. Сериозен проблем представлява
действащият към момента механизъм за
финансиране на социалните услуги на база
капацитет, без да се отчитат спецификата
на предлаганите в тях дейности и характерът на грижи. В тази връзка не може
да бъде пренебрегната съществуващата
необходимост от подобряване на системата за финансиране на социалните услуги
с оглед удовлетворяване на конкретните
потребности на нуждаещите се и повишаване качеството на предоставяните услуги.
Стигматизирането и дискриминацията на
семействата в неравностойно положение
5
http://asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp.
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улесняват разделянето на семействата,
увеличават риска от социално изключване
и се отразяват на достъпа до услуги и на
тяхното качество.
7. По отношение на риска от бедност и
социално изключване има съществени
различия между отделните етнически и
възрастови групи от населението, състоящо
се предимно от граждани от български
етнически произход (84,8 %) и две основни малцинствени групи – турска (8,8 %)
и ромска (4,9 %). По възрастови групи за
2010 г. рискът от бедност е най-висок за
децата – делът на децата от 0 до 17-годишна
възраст в риск от бедност или социално
изключване е 51,8 %, или 663 600 деца. Като
особено уязвими групи по отношение на
риска от бедност и социално изключване
се открояват многодетните семейства, семействата от ромски произход, семейства,
живеещи в отдалечени селски райони и в
предградията на големите градове, често
при крайно незадоволителни жилищни
условия. Ромското население живее в крайно лоши жилищни условия в сравнение с
останалите групи от населението. Сериозен
проблем е липсата на инфраструктура,
коя то води до доп ъ лни телни рискове
за здравето и живота на семействата. В
кварталите с преобладаващо ромско население 47 % от жилищата нямат подходящи
санитарни условия в сравнение със 7 %
средно за страната 6.
8. Броят на децата, чиито родители нямат
здравна осигуровка и следователно нямат
достъп до здравни услуги, расте. 12 % от
децата между 0 – 3 години нямат личен
лекар, въпреки че правото за свободен
достъп до здравно обслужване е гарантирано от закона. Детската смъртност е
относително ниска с коефициент 8,5 на
1000 живо родени деца (2011 г.), но в някои
райони на страната е много по-висока – с
коефициент 21,1 на 1000. Коефициентът
на детска смъртност в България е два
пъти по-висок от средния за ЕС, като
основните причини са ниското качество
на медицинск и те г ри ж и и по-лоши те
материални условия на живот и занижената здравна култура на населението. В
селските райони положението е по-тежко
поради затруднения достъп до здравната
инфраструктура и влошената социалноикономическа ситуация. Данните показват
двойно по-високи коефициенти от тези в
ЕС за перинаталната детска смъртност
(11,7 ‰) и мъртвородени деца (7,8 ‰) с
особено високи стойности за майки под
19-годишна възраст. Смъртността на деца
под петгодишна възраст (11,14 ‰) е също
два пъти по-висока от средната за ЕС
6

http://www.nsi.bg/census2011/index.php.
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(5,01 ‰). Преждевременно родените деца
съставляват 8,4 % от всички раждания,
което е тясно свързано със затруднения
достъп до перинатална грижа. Преждевременно раждане се случва по-често сред
населението в неравностойно положение и
при младите майки (под 20 години и особено под 15 години). Процентът на децата
с ниско тегло при раждане e 8,4 % през
2011 г.7 Данните на Националния център
за обществено здраве за 2012 г. сочат, че
само 2,8 % от бебетата са били на изключително кърмене до шестия месец и много
висок процент от малките деца развиват
анемия (41,8 % от децата на възраст между
6 и 12 месеца). Положението е по-тежко
в ромските квартали, където достъпът до
здравни услуги е затруднен, родителите и
полагащите грижа често имат ниско ниво
на образование и не притежават необходимите родителски умения. В тези квартали
храната е с много лошо качество и не
отговаря на изискванията за съответната
възраст на детето. Освен това, както беше
споменато по-горе, хигиенните и санитарните условия са далече под необходимия
стандарт. Разпространението на ХИВ/
СПИН остава на ниски нива, въпреки
че се забелязва ръст от 20 % годишно на
новорегистрираните случаи. През 2011 г.
са регистрирани 227 нови случаи на деца,
заболели от туберкулоза.
След последното преброяване през 2011 г.
Националният статистически институт
изнесе данни за около 81 000 души на
възраст над 7 години, които никога не
са посещавали училище, и 112 778 неграмотни. Специално внимание трябва
да се отдели на цялостното качество на
образованието, тъй като последното проучване на Програмата за международна
оценка на учениците (PISA) показва, че
40 % от деветокласниците са функционално неграмотни. Също така един на
всеки пет души на възраст 20 – 29 години
е функционално неграмотен. Въпреки че е
приета антидискриминационна политика,
правото на образование се отличава с
определени етнически различия. Според
данните от преброяването от 2011 г. 23,2 %
от ромските деца не посещават училище,
сравнено с 11,9 % деца от турското малцинство и 5,6 % от българската етническа
група. Момичетата от ромски произход
са по-склонни да напускат рано училище
от момчетата. Като цяло включването
в предучилищно обучение на 5-годишна
възраст достига 80 %, а записването в
основно училище (от първи до четвърти
клас) бележи спад, докато за по-горните
класове (от пети до осми клас) участието е
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80,6 % за учебната 2010 – 2011 г. Стимулира
се включването на деца с увреждания в
основните училищни образователни системи, като Правителството се ангажира
да предприеме по-нататъшни мерки за
подобряване на достъпа, но все още само
7 % от училищата предлагат достъпна
среда за хора с увреждания.
10. Годишно повече от 7000 деца извършват
престъпления или по-дребни нарушения 8 .
Съществуващата правосъдна система за
малолетни и непълнолетни все още не е
приведена в съответствие с международните стандарти и принципите за спазване на
правата на детето. Независимо че от 2010 г.
насам е постигнат забележителен напредък по отношение на политиката в тази
област, все още предстои разработването
и развиването на нови подходи, структури
и услуги. В тази връзка и в изпълнение
на Концепцията за държавна политика в
областта на правосъдието за детето е одобрена Пътна карта, която съдържа мерки
в областта на наказателното правосъдие
за деца и на политиката за превенция и
противодействие на поведението на децата,
които са в конфликт със закона. Включени
са и мерки, насочени към подобряване
капацитета на съществуващите услуги и
изграждане на нови такива, включително и
за осигуряване на ефикасното използване
на наличните ресурси за постигане на подобри резултати за децата и обществото.
11. България показа, че е възможно да се
постигне промяна в институционалната
система за грижа в сравнително кратки
срокове: опитът в процеса на затваряне
на институции за настаняване на деца показа, че могат да се преодолеят известни
несъответствия в капацитета, свързани с
осигуряването на необходимия бюджет и
финансиране на предоставянето на услуги
за уязвимите деца. Този успех доведе до
важни поуки и изводи, които могат да
бъдат разпространени както регионално,
така и глобално.
12. Постигането на по-нататъшен напредък
при осъществяването на правата на детето се очертава като близък и възможен,
като в момента усилията трябва да са
насочени към отстраняване на основните
причини за нарушаване правата на детето, свързани със структурната бедност и
преобладаващите нагласи. В тази посока
Заключителните препоръки от 2008 г. на
Комитета на ООН за правата на детето
насочват вниманието към необходимостта от системно набиране и анализ на
дезагрегирани данни и обособяването на
независим орган за мониторинг правата
ht t p://w w w. n s i .b g / E P D O C S/C r i m e2 01 2 p r_
YN03ULW.pdf.
8
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на детето, засилване на ролята на Омбудсмана в подкрепа на Държавната агенция
за закрила на детето. Организациите на
гражданското общество също трябва да
получат по-широки права, за да могат да
извършват оценка и да насърчават правата
на детето в области извън тези, на които
вече се отделя внимание. Трябва да се
гарантира, че тези инициативи са последователни и покриват широк спектър от
проблеми, свързани с правата на детето.
Създадената наскоро Национална мрежа
за децата, която обединява над 100 НПО,
работещи в сферата на децата и семействата, се очертава като важен фактор за
създаването и развитието на адекватни
политики в полза на децата.
13. В страната е постигнат съществен напредък за постигане на Целите за развитие
на хилядолетието, но все още има какво
да се направи по отношение на майчиното здраве и детската смъртност, тъй като
различията между градските райони и
останалата част от страната са съществени,
особено в области, в които живеят големи
малцинствени групи (ромско население).
14. УНИЦЕФ подкрепя с приоритет препоръките по Конвенцията за правата на
детето, свързани с развитието на съответното законодателство за правата на
детето – независимо наблюдение на правата на детето, достъп до образование и
здравно обслужване за уязвимите групи,
борба с дискриминацията на ромите и
участие на децата. УНИЦЕФ също така
се ангажира да подкрепя правителството
за изпълнение на препоръките от 2012 г.
във връзка с Конвенцията за премахване
на всички форми на дискриминация по
отношение на жените (CEDAW), особено
по отношение на жените от ромски произход, в това число традиционните роли
на половете, достъп до здравеопазване
и услуги за семейно планиране, предотвратяване на ранните бракове и ранната
бременност, както и свързаното с това
преждевременно напускане на училище
от страна на ромски момичета.
15. По отношение на евентуални извънредни
ситуации България се характеризира със
среден риск от тежки наводнения и земетресения. Последните случаи на наводнения и земетресението от 5,8 по Рихтер
през май 2012 г. показаха необходимост от
подобряване на координацията на мерките
за възстановяване.
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ЧАСТ III. ПРЕДХОДНО
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ИЗВОДИ
ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ
16. Партньорството между УНИЦЕФ и прави т елс т во т о на Бъ л гари я за периода
2010 – 2012 г. беше съсредоточено върху
насърчаване на социалното включване
на най-уязвимите групи деца и семейства
и имаше за цел да мобилизира широка
национална подкрепа и ресурси за все
по-успешно осъществяване правата на
детето.
17. Основният приоритет на сътрудничеството
за този период беше осъществяването на
всестранна реформа на системата за грижа
за децата, започната от Правителството
през 20 0 0 г. Вследствие на партньор ството се постигна споменатото по-горе
намаляване с 40 % на броя на децата, настанени в институции. През 2009 г. броят
на специализираните институции е 137,
в които са настанени 6730 деца, а през
2011 г. – 127 специализирани институции
с настанени в тях 4755 деца. И през 2012 г.
се запазва тенденцията за намаляване броя
на децата в специализирани институции,
като техният брой към края на декември
е 1219. УНИЦЕФ оказа съдействие чрез
предоставяне на съвети в областта на
формирането на политики и препоръки
за иновативни решения за изграждане на
институционален капацитет за управление на новата система. Към всичко това
следва да се прибавят силните кампании
за повишаване на обществената информираност, осъществени на национално
и местно ниво, в това число медийни
кампании, които помогнаха да се създаде
благоприятна среда за деинституционализацията. Благодарение на относително
скромни инвестиции в моделирането на
иновативни услуги в полза на децата в
институции се утвърдиха алтернативни
стандарти по отношение на грижата за
децата и подкрепата на семействата. Това
послужи за формиране и уточняване на
правителствените политики, включително
Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България“ и Плана за действие към нея,
приети през 2010 г., за периода до 2025 г.
и даде възможност да се привлекат сериозни финансови ресурси от Структурните
фондове на ЕС. По Националната стратегия и Плана за действие са предвидени за
усвояване 147 млн. щ.д. от европейските
структурни фондове с цел реализиране
на пет основни проекта за деинституционализация и укрепване на капацитета
на системата за социални грижи. През
9
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2012 г. УНИЦЕФ оказа подкрепа на трансграничния обмен на добри практики и
популяризиране на прогреса, постигнат
в България във връзка с реформата на
системата за грижи за децата.
18. Пар т н ьорс т во т о с ъс с т ра ната заси л и
капацитета на местните администрации
при планирането и предоставянето на
социални услуги за уязвимите групи. Това
спомогна да се подобри ефективността на
местните администрации при определяне
на потребностите на най-уязвимите групи
и за по-доброто разпределяне на ресурсите.
Новата методология на планиране беше
пригодена към спецификата на 28-те области в България през 2010 г., след като
беше приложена в три демонстрационни
области през 2009 г. Методологията продължава да се внедрява с подкрепата на
европейските фондове, като беше отразена
и в Закона за социално подпомагане. Освен това сдруженията с неправителствени
организации (НПО) и с граж данското
общество създадоха възможности за поси л на г ра ж да нск а а н га ж и ра нос т п ри
насърчаване на спазването на правата на
детето в България.
19. УНИЦЕФ успя да засили подкрепата за
България по проблемите за закрила на
детето в глобален план. Според проучване на Галъп Интернешънъл от 2009 г.
УНИЦЕФ е призната като организация,
заслужаваща доверие, която работи и на
национално, и на глобално ниво. Всичко
това я поставя в добра позиция за насърчаване на подкрепата за децата в неравностойно положение както в България,
така и в международен план. Това беше
ярко демонстрирано през 2010 г., когато
бяха събрани над 1 млн. щ.д. от дарения
за децата на Хаити и почти същата сума
за развитието на грижите в България за
малки деца в семейна среда.
ИЗВОДИ
20. Основен извод, който може да се направи
от заинтересованите страни вследствие на
средносрочния преглед на сътрудничеството със страната, е, че дори при силната
воля на Правителството за промени в
системата за грижи за децата напредъкът
е неравномерен и съществува риск от
забавяне и спад. Системата не успява да
достигне до децата и семействата в найнеравностойно положение и да промени
съществено техния начин на живот. Необходими са постоянна подкрепа и адекватни
съвети за успешно справяне с оставащите
проблемни сфери. Необходимо е също:
повишаването на капацитета на органите
по закрила на детето с цел осъществяването на ефективни превантивни действия,
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особено сред на й-марг и на л изи ра н и т е
групи; подобряване достъпа до услуги,
съобразени с потребностите на различни
групи от населението; осигу ряване на
целенасочена интегрирана подкрепа с
акцент върху по-тясно взаимодействие
между социалните услуги и финансова
подкрепа; повишаване ефективността на
механизмите за наблюдение. Процесът на
деинституционализация се характеризира
със забележителен напредък, но все още
съществуват рискове, свързани с качеството и незадоволителното наблюдение на
новите услуги в зависимост от постигнатите
резултати. Оценката на първите 3 години от
изпълнението на Националната стратегия
за детето също потвърди недостатъчния
капацитет на системата за закрила на
детето, като по-специално подчерта недостатъчната подкрепа на семействата за
предотвратяване на рисковете.
21. Следващите пет години ще се окажат особено важни за затвърждаване на постигнатия напредък благодарение на въведените
реформи в социалния сектор и устойчивите
резултати в областта на грижата за децата.
Целта е да се постигнат промени така, че
системата да не реагира само на случаите
на нарушаване на правата на детето, а да
се развива на принципа на превенция на
риска и подкрепа за семейството. Промяната на нагласите, както и на поведението
на носителите на права, ще бъде от жиз
неноважно значение за увеличаване на
търсенето и ползването на новите услуги.
Не по-малко важен ще бъде въпросът за
увеличаване на наличните фондове за
социални програми за получаването на
максимални ползи за децата в България.
22. Важната роля на ранното детско развитие беше популяризирана като ключов
елемент за цялостното подобряване на
благосъстоянието на децата, в това число
насърчаването на позитивните родителски
грижи, подобряване на достъпа до здравеопазване, образование и услугите за
закрила за маргинализираните семейства,
както и по-добра координация между отделните сектори. Все още обаче няма ясно
разпределени функции и не е въведена
междусекторна стратегия, която да бъде
финансово обезпечена. Сред доставчиците
на услуги и сред родителите не са широко
популяризирани и не се насърчават модерни и съвременни подходи, основани
на доказателства, като например хранене,
ранно стимулиране и правилно разбиране
на емоционалното развитие. Липсва достатъчно капацитет в съответните сектори,
особено в селските и отдалечените райони
и в маргинализираните общности.
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23. Бюджетният анализ, проведен през 2010 г.,
показва необходимост от подобряване
на ефикасността и ефективността на изразходването на средствата за социални
услуги, за да бъдат обхванати повече деца
и семейства и да се подобри качеството
на предоставяните услуги. Трябва да се
развиват нови финансови механизми за
социални, здравни и интегрирани услуги,
насочени към уязвими групи в изключително тежко неравностойно положение, като
деца и семейства, живеещи в отдалечени
селски райони, деца с увреждания и т.н.
Българското правителство може да използва значителни допълнителни финансови
ресурси от различни европейски фондове
за подобряване на системите, насочени към
благосъстоянието на децата. Това, което
създава пречки на централно и местно
ниво, обаче е планирането и капацитетът
за усвояване на тези ресурси, които са бъдеща възможност за периода 2014 – 2020 г.,
като предоставянето на техническа помощ
на Правителството може да доведе до подобро управление на средствата и по-добри
резултати за децата.
24. Необходимо е да продължат усилията в
посока борба с детската бедност, за да се
намалят рисковете и да се компенсира
въздействието на икономическата криза.
Голям процент от семействата с три и повече деца все още живеят в бедност, като
повечето от тях са роми. Въпреки че са
налице редица подходящи правни норми,
децата в тези семейства са подложени на
големи лишения, като нямат достъп до
адекватен стандарт на живот, до качествени здравни и образователни услуги,
както и до превантивни мерки за закрила.
Продължителната бедност, вредните традиционни практики и ниското образование
на родителите допълнително се утежняват
от липсата на прозрачност и отговорност,
дискриминационни практики и отрицателни нагласи, което води до пропуснати
възможности за децата. Необходимо е да
се полагат непрекъснати усилия, насочени
към промяна на поведението, стереотипите
и нагласите чрез насърчителни действия в
маргинализираните общности и в рамките
на обществото като цяло, придружени от
засилена прозрачност и отговорност на
публичния сектор за приемане на подходи,
насърчаващи равнопоставеността.
25. По време на сътрудничеството в страната
до момента се доказа, че планирането,
развиването и предоставянето на нови
социални услуги на регионално и местно
ниво е най-добро от гледна точка на съчетаването на достъпност и ефективност
на разходите. То позволява съчетаване
на ресурси и намиране на ефективни и
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ефикасни решения от страна на няколко
общини, тъй като единствено от страна на
една община не може да бъде осигурена
устойчивост поради липсата на финансови
и човешки ресурси. Подходът на регионално планиране на социални услуги,
първоначално пилотиран с подкрепата на
УНИЦЕФ, бе одобрен от Правителството
на национално ниво и разпространен на
територията на цялата страна. Необходими са допълнителни усилия, за да се
демонстрират и документират ползите от
регионалния подход с цел подаване на
информация и по-добро взаимодействие и
обвързване на национално и регионално
ниво на политиките в областта на социалните услуги.
26. Обществените обсъждания през 2012 г. на
проектозакона за детето доведоха до бурни
дебати, в които основните принципи на
правата на децата бяха противопоставени
на правата и отговорностите на родителите. Това разкри проблеми, свързани с
недостатъчното разбиране на правата на
децата в обществото като цяло, включително и сред представители на публичната
власт, родители и медии. Капацитетът на
гражданското общество за застъпничество
се оказа слаб, а децата – не добре информирани и овластени да защитават правата
си. Необходимо е създаване на независим
орган за осъществяване на независим
мониторинг на правата на децата, продължаване на популяризирането на правата
сред широка аудитория, засилване на отговорността на ангажираните експерти и
овластяване на деца и млади хора, както
и защитниците на правата на децата.
27. Междинният преглед на партньорската
програма подчерта като силна страна
на УНИЦЕФ в България интегрирания
подход, съчетаващ застъпничество за политики, пилотиране на модели за работа,
комуникация за развитие и фондонабиране
в частния сектор. Този подход се доказа
като успешен при подпомагането на цялостна социална промяна за децата и при
информирането на обществото относно
неравенствата и отговорността на всеки при
адресирането им. Националните медийни
кампании за повишаване на информираността за определени права на децата
провокираха дебат относно необходимостта
от нови политики, както и целенасочени
дейности, които да доведат до промяна в
начина, по който работят системите от
публичния социален сектор. Тясното сътрудничество с една от ключовите медийни
групи в страната позволи на УНИЦЕФ да
подпомогне националния диалог в подкрепа на реформите в публичния сектор.
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Компонентът за мобилизация на ресурси с
акцент върху застъпничеството доказа, че
засилва активното участие и ангажираност
на широк кръг от хора. Сред партньорите
има очакване, че УНИЦЕФ ще продължи
да играе роля в тези области, но също така
трябва да се добави и компонент относно
подпомагането на обмяната на опит между
страните както на регионално, така и на
глобално ниво. Това се приема за уникален принос на УНИЦЕФ, особено предвид
новия прогресивен ангажимент и модел
на партньорство с България.
ЧАСТ IV. ПРЕДЛАГАНАТА ПРОГРАМА
28. Петгодишната партньорска програма за
страната беше разработена в тясно сътрудничество с Правителството, неправителствените организации и агенциите на
ООН, които са представени в страната.
Тя стъпва на данните и информацията за
уязвимите деца, събрани чрез Анализа на
положението на жените и децата, проведен
през 2011 г. Областите на сътрудничество
са подбрани като резултат от препоръките,
направени по време на Междинния преглед
на програмата за периода 2010 – 2012 г.,
който се проведе през октомври 2011 г.
Този преглед очерта споделената визия за
ролята на УНИЦЕФ в страната за подкрепа
желанието на България да допринесе за
разпространението на добри практики на
регионално и глобално ниво по отношение
на социалното включване и равнопоставеност. Очерта се и уникалната роля на
УНИЦЕФ за разпространение на добрите
международни практики по отношение
правото на децата на развитие и закрила.
29. В процеса на планиране са приложени
подход, основан на човешките права, и
у правление, базирано на резултатите.
Програмата на У НИЦЕФ за страната
взема под внимание и подкрепя целите и
мерките, очертани в следните документи:
Национална програма за развитие: България 2020, Национална програма за реформи на Република България и Стратегия
„Европа 2020“, Национална стратегия за
детето 2008 – 2018 г. и Национална стратегия „Визия за деинституционализация
на децата в Република България“, приета
през 2010 г. Програмата ще допринесе
за постигане на напредък в Цел за развитие на хилядолетието 2: Подобряване
на основното средно образование, Цел 4:
Намаляване на детската смъртност; Цел 6
и Цел 8: Създаване на партньорства за
развитие.
30. Разработването на Плана за действие
към програмата за страната включи и
Заключителните препоръки на Комите-
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та за елиминиране на всички форми на
дискриминация срещу жените от 2012 г.,
заключенията от оценка на Националната
стратегия за детето 2008 – 2018 г. и анализа, който беше направен с участието на
широк кръг от партньори през декември
2012 г. Разработването на Национална
стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.), приемането на Пътна карта за изпълнението
на Концепцията за държавна политика
в областта на правосъдието за деца и
продължаващата оценка на напредъка в
изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на
децата в Република България“ са взети
предвид също при изготвянето на Плана
за действие по програмата за страната.
Използвани са също така и данните за
децата, получени от Доклада за здравето на
нацията от 2011 г., както и ангажиментът
на Правителството да намали детската
смъртност като част от инициативата
„Подновяване на обещанието – Призив
за предотвратяване на случаите на детска смъртност“. Под внимание е взета
и регионалната стратегия на УНИЦЕФ,
като особен акцент е поставен върху две
водещи области: правото на детето да
живее в семейна среда и благосъстояние
на малките деца (0 – 3 г.).
31. Направена е оценка на въздействието върху
околната среда, която показва, че няма да
има негативни последствия в резултата на
изпълнението на програмата.
ЦЕЛИ, ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ И СТРАТЕГИИ НА ПРОГРАМАТА В СТРАНАТА
32. Общата цел на партньорската програма
е да засили националния капацитет за
социално включване и намаляване на детската бедност, да подобри реализирането
на правата на децата за равен достъп до
образование, здраве и закрила и да укрепи
системите за мониторинг на правата на
децата. Подходът, основан на човешките
права, е основополагащ принцип и ще
бъде прилаган във всички области на
работа. Основният фокус ще бъде върху
най-уязвимите деца и семейства и се очаква
иновативните подходи, разработени като
част от това петгодишно сътрудничество,
да подпомогнат привличането на повече
средства от Структурните фондове на ЕС,
както и от други социални фондове, които
пряко да облагодетелстват най-онеправданите деца, както и да подпомогнат редовните доклади като част от членството
в ЕС. Сътрудничеството ще подкрепи
създаването на широки партньорства с
гражданското общество, бизнеса, медиите
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и ще работи за създаването на рамка на
корпоративната социална отговорност,
за да мобилизира подкрепа и ресурси за
постигането на местни, национални и
глобални цели за децата.
33. Основните резултати от програмата до
края на 2017 г. ще бъдат: (a) повече деца
от изключени и бедни семейства се възползват от равен достъп до системите за
образование и закрила, и (б) националните сдружения в подкрепа на децата
(включително и държавните институции,
международната общност, гражданското
общество, частният сектор и медиите)
мобилизират подкрепа, капацитет и ресурс
за постигане на значителен напредък в
спазването правата на българските деца
и младежи.
34. Партньорството в страната ще приложи
различни стратегии, подходящи за страните с висок среден доход на глава от
населението и в контекста на членството
в ЕС: (a) укрепване на националните
системи за събиране и анализ на данни,
генериране и разпространение/споделяне
на информация за положението на момчетата и момичетата, особено тези, които
са социално изключени, както и обмяна
на знания за засилване на равнопоставеността, устойчиви и икономически ефективни интервенции; (б) предоставяне на
съвети и техническа експертиза с високо
качество за разработването на политики
и бюджети, насочени към децата, на национално и местно ниво; (в) застъпничество за правата на децата; (г) укрепване
на системите за мониторинг правата на
децата на национално и поднационално
ниво; (д) изграждане на широки сдружения
за децата с различни партньори, включително с деца и млади хора; (е) развитие
на капацитета за планиране, изпълнение,
мониторинг и оценка на политиките и подходите за включване; (ж) демонстрационни
модели в подбрани области с висок дял
на ромско маргинализирано население с
цел информиране на политиките и подпомагане привличането на допълнителни
ресурси; (з) въздействие върху ощетяващи
традиционни практики, социални норми
и дискриминативно отношение за насърчаване на социалното включване; (и)
развиване на солидарността с децата в
България и в други страни и привличане
на ресурси в подкрепа на реализиране
на правата на децата; (к) управление на
знанието, улесняване на трансграничното
и хоризонталното сътрудничество.
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КОМПОНЕНТИ НА ПРОГРАМАТА
И РЕЗУЛТАТИ
Първи компонент на програмата: Равнопоставеност и социално включване за децата
35. Този Програмен компонент цели да постигне следния резултат: До 2017 г. повече деца от социално изключени и бедни
семейства да се ползват от равен достъп
до образование и системите за закрила.
36. В подкрепа на правителствените усилия
за изграждане на дух на приобщаване в
българското общество, както е посочено
в Стратегията „Европа 2020“, този компонент ще допринесе за прилагането на
иновативни подходи, които ще подкрепят
формулирането на политики и законодателство, отговарящи в по-висока степен на
потребностите на децата в неравностойно
положение: деца, живеещи в институции
и в риск да бъдат институционализирани;
бедни деца, особено деца от етническите
малцинства; деца с увреждания; деца, особено момичета, които напускат училище,
преди да са завършили задължителната
степен на образование; деца в конфликт
със закона; младежи, които не ходят на
училище и са без работа.
37. Този компонент от партньорската програма
България – УНИЦЕФ ще допринесе за
това повече деца от социално изключени
и бедни семейства да се ползват от равен
достъп до образование, здраве и системите за закрила. Това ще бъде постигнато чрез: увеличаване броя на децата,
нуждаещи се от закрила, които ползват
услуги, предоставяни в семейна среда и
в общността, със специален фокус върху
децата от семейства с ниски доходи, децата
с увреждания и децата на възраст от 0 до
3 години; значително намаляване броя
на децата в институции и затварянето на
институции; повече малки деца и техните
родители, особено от маргинализираните
ромски общности, които да ползват иновативни услуги за ранно детско развитие,
включващи грижа за детското здраве в
ранна възраст и ранно учене; подобряване
посещаването на училище за нивата на
задължително образование; намаляване
броя на децата и младежите, които отпадат
от училище, особено ромски момичета, и
по-добро приобщаване в образованието на
деца с увреждания и деца от етнически
малцинства; по-малък брой деца в конфликт със закона и лишени от свобода,
които се ползват от досъдебни ресоциализиращи програми и алтернативни услуги;
повече млади момчета и момичета, които
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получават достъп до програми „Втори шанс
за образование и развитие“, разработени
с тяхното активно участие.
38. Партньорството със страната ще се стреми
да постигне социална равнопоставеност
чрез фокусиране върху децата, които към
настоящия момент са в неравностойно
положение и не се ползват от подходящ
достъп до основни услуги, като здраве,
образование и закрила. Ще се ползват подходи, които: (а) укрепват институционалния
капацитет чрез моделиране на иновативни
практики, включващи подходи, основани
на комуникация за развитие, за да адресират проблемите със съществуващите
негативни практики в грижата за децата
и да увеличат търсенето на услуги, особено за най-маргинализираните семейства
и деца, и (б) подобряват нормативното и
бюджетното обезпечаване на прилагането
както на вече съществуващи, така и на
нови политики и услуги. Фокусът ще бъде
поставен върху работата на местно ниво
на управление посредством укрепване на
капацитета и отговорностите на регионалните и общинските администрации, както
и на доставчиците на местни услуги, за да
се отговори на потребностите на децата
с цел реализиране на правата на всички деца. Усилията ще бъдат допълнени
на централно ниво чрез подсилване на
междусекторната координация, за да се
гарантира, че работещи модели ще бъдат
отразени в политиките, нормативната база
и механизмите за финансиране.
39. Партньорството ще привлече най-добрата
експертиза, налична в страната, в Европа
и по света, за развиването и създаване
на универсални политики и стандарти,
адаптирани към културната специфика
и основаващи се на равнопоставеност и
справедливост, съобразени с местните
потребности. Те ще включват стандарти, методики и подходи за подкрепа на
напредъка на успешно изпълн яваната
Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република
България“. По-конкретно това включва
следните мерки: предоставяне на достъп до
цяла гама от превантивни и подкрепящи
услуги за семейства в риск; разработване
и прилагане на модели и услуги за ранно
детско развитие, които насърчават позитивното родителство и подобряват достъпа
до здравеопазване, закрила и образование
за достигане до най-маргинализираните
семейства; активно популяризиране на
посещаването на училище и предотвратяване на отпадането преди завършването
на задължителното ниво на образование;
предоставяне на възможности за найонеправданите млади момчета и моми-
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чета да получат „втори шанс“; по-добър
мониторинг на качеството на образованието и възможностите за приобщаване в
образователната система; сътрудничество
между отделните сектори за развитието на
съдебна система, адекватна на потребностите на децата, предлагаща алтернативи
за деца в конфликт със закона.
Разрастване на сътрудничеството с местните власти в три демонстрационни района, където има по-големи ромски или
други етнически малцинства и където
партньорството ще разработи и тества
„социални технологии“ за предоставяне
на ефективни и съобразени с местната
култура услуги за групите в най-неравно
стойно положение, с цел популяризиране
на правата на детето за достъп до здраве,
образование и закрила. Тези иновативни
приобщаващи стратегии имат потенциал да станат модел за други държави.
Те ще формират система, на базата на
която да се развива хоризонталното сътрудничество в региона. Генериране на
знание, базирано на по-добро събиране
на данни, разработване на пилотни модели и осъществяване на мониторинг на
напредъка в развиването на капацитет
ще подкрепят ученето и споделянето като
ключова стратегия за оптимизиране на
възможностите да се постигнат резултати за уязвимите деца. Това ще е принос
към глобалното знание за ефективните,
гарантиращи равнопоставеност подходи
за предоставяне на достъп до услуги на
деца в неравностойно положение и в риск
от социално изключване.
Очакваните резултати от Програмен компонент едно ще бъдат постигнати чрез:
Първи междинен резултат:
До края на 2017 г. на база на резултатите
от моделите, разработени в три пилотни
области, основните заинтересовани страни
на национално ниво работят по посока на
усъвършенстване на нормативната уредба
и осигуряване на бюджетни средства за
развитие на ефективни и съобразени с
културните особености, достъпни превантивни услуги и услуги за закрила на
уязвими и маргинализирани деца, особено
деца в риск от разделяне от семействата.
Прог рамата в ст раната ще продъл ж и
да подпомага експертите, разработващи политики, местната и централната
админист раци я, обществените усл у ги,
неправителствените организации и общностите в укрепването на системата за
закрила на детето, като ударението ще
се поставя на продължаване на процеса
на деинституционализация и на превантивни интервенции. Подкрепа ще бъде
оказана на националните власти за разра-
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ботване и прилагане на законодателство
за закрила на детето и семейството, за
разработване на политики, бюджети, за
по-добро таргетиране на най-уязвимите
и маргинализирани семейства чрез прилагане на опита, натрупан чрез местния
и международния контекст. Ще се търси
по-добро взаимодействие меж ду политиките и услугите за закрила на детето
и други сектори, като социални услуги,
здравеопазване, образование, заетост и
осигуряване на жилища, за да се помогне
на децата и семействата в риск. Резултатите от пилотни модели в три демонстрационни области, където ще се работи в
тясно сътрудничество с местната власт, ще
послужат за подобряване на политиките
и по-добро разпределяне на финансови
средства. Важен акцент ще бъде поставен върху комплексното предоставяне на
услуги за семейна подкрепа и закрила на
детето, услуги за ранно детско развитие
и здравни услуги. Фокусът ще бъде върху
предотвратяване разделянето на деца от
техните семейства поради бедност, липса
на жилище, увреждане, достъп до здравеопазване и др. Необходимо е укрепване
на капацитета на услугите за закрила на
детето с цел навременното и ефективно
справяне със случаите на неглижиране,
злоупотреба и други рискове, свързани с
негативни практики, като например ранните бракове. Системата на социалните
услуги в страната ще бъде подкрепяна и в
бъдеще, за да може по-добре да отговори
на потребностите на най-маргинализираните общности и семейства чрез мобилна
работа и по-добро познаване както на културните особености, така и на принципите
за правата на детето. Подходът, основан
на комуникация за развитие, ще бъде
използван с цел да ангажира родителите,
общностите, лидерите, местните власти,
доставчиците на услуги и организациите
на гражданското общество, за да повлияе
съществуващите ощетяващи практики,
дискриминиращите нагласи и социалните
стереотипи, затрудняващи реализирането
на правата на детето.
Втори междинен резултат:
44. До 2017 г. съответните заинтересовани
страни във всички нива на системите
за здравеопазване, образование и социална закрила работят съвместно, което
допринася за ефективното предоставяне
на услуги за ранно детско развитие на
най-необлагодетелстваните и маргинализирани семейства и деца, включително от
етнически малцинства.
45. Подкрепата в областта на ранното детско
развитие е развиващо се направление
в дейност та на У НИЦЕФ в страната.
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Партньорската програма ще се фокусира
върху засилване ролята на ранното детско
развитие, здравеопазването, социалната и
образователната система и насърчаване
на по-добрата синергия между отделните
сектори за гарантиране на цялостен отговор на потребностите на малките деца,
най-вече на тези от уязвимите и маргинализираните семейства.
Посредством техническа помощ и застъпничество този компонент ще подкрепи
разработването на съвместна визия за
ранно детско развитие, да засили отговорностите и да промотира интегрирани
услуги за малки деца. Дейностите ще се
концентрират и върху моделиране и разпространение на иновативни интервенции,
които подобряват достъпа на семействата и
децата, особено на най-маргинализираните
до качествени услуги за здраве, социална
закрила и образование. Особено внимание
ще бъде дадено на развитието на грижа в
домашна среда за насърчаване на благосъстоянието на най-малките деца (0 – 3 г.)
и засилване на подкрепата за семействата.
Програмата за страната ще засили подкрепата за ранното детско развитие посредством финализирането и въвеждането в
употреба на стандартите за ранно детско
развитие и учене, разработването на качествени услуги за ранна интервенция
за деца с проблеми в развитието и деца
с увреждания и подобряване на достъпа
до перинатална и постнатална здравна
грижа с фокус върху най-уязвимите групи
от населението. Програмите за подкрепа
на родителството ще бъдат разширени
и промотирани на национално ниво и в
общностите като икономически ефективен
подход за подобряване уменията на родителите и подобряване благосъстоянието
на малките деца.
Ще се търсят партньорства с професионалните асоциации, академичните институции, гражданското общество, централните
и местните власти, експертите, които разработват политики и др., за да се засили
фокусът върху инвестициите в услуги за
ранно детско развитие. Чрез ангажирането
на национални и международни експерти
в областта на ранното детско развитие
програмата за страната ще улесни обмяната на знания и трансфера в страната
на модели, базирани на доказателствата,
за да подпомогне изграждането на среда,
подкрепяща промяната в системите.
Трети междинен резултат:
До края на 2017 г. държавните институции
от всички нива с подкрепата на НПО и
образователни институции изпълняват
стратегии за повишаване записването в
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училище, предотвратяване на отпадането от училище и програми „втори шанс“
на деца, особено момичета от ромски
произход и деца с увреждания, които не
са записани, отпаднали са или са в риск
от отпадане от училище, преди да са завършили задължителната образователна
степен.
50. Този междинен резултат ще цели да подкрепи разработването и изпълнението на
подробни и добре таргетирани политики
и стратегии в областта на образованието,
целящи да увеличат дела на записаните
в училище, да намалят отпадането и да
създадат подкрепяща образователна среда
за младежите и децата в неравностойно
положение, особено за момичетата от ромски произход. Изследванията и консултативният процес с участието на младежите
ще послужат в процеса на разработване
на политиките и моделите, които да дадат „втори шанс“ за младежи, отпаднали
от училище и безработни. УНИЦЕФ ще
работи с Министерството на образованието и науката и с други заинтересовани
страни за изграждането на система за
мониторинг и подобряване на включването във и качеството на образованието
с цел предоставяне на възможности за
ранно обучение с фокус върху децата от
маргинализираните общности.
51. В три избрани области УНИЦЕФ ще се
ангажира да работи с местната администрация и училищата за въвеждане на
ефективни модели на интервенции с цел
идентифициране на добри практики, които
да послужат в процеса на разработване
на политиките за по-добро адресиране на
съществуващите проблеми по отношение
на достъпа до образование и намаляване
на отпадането от училище. Фокусът ще
е върху подкрепата за предоставяне на
интегрирани услуги между социалната,
здравната и образователната система с цел
удовлетворяване на конкретните потребности на най-уязвимите деца, семейства и
млади хора и да осигури по-добри образователни и социални резултати. Подходите,
основани на комуникация за развитие,
ще подкрепят постигането на промяна
в социалните норми сред общностите и
професионалистите, особено тези, които
работят за образованието на момичетата
от ромски произход, както и включването
на деца с увреждания.
Четвърти междинен резултат:
52. До края на 2015 г. Правителството инициира промени в законодателството, които
въвеждат междусекторна координация и
алтернативи на лишаването от свобода за
деца в конфликт със закона.
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53. Този компонент ще допринесе за изпълнението на Заключителните препоръки по
отношение на прилагането в България на
Конвенцията за правата на детето на ООН,
насочени към правосъдието за деца. Програмата за страната ще се фокусира върху
гарантиране на това, законодателството за
деца в конфликт със закона да бъде в унисон
с международните и европейските стандарти. За да осигури подходяща координация
и устойчиво изпълнение на мерките и
развитие на необходимите услуги, офисът
в страната ще подкрепи правителството за
разработването на съответните законодателни промени и предлагането на комплекс
от социално-образователни мерки като
алтернатива на лишаването от свобода
и комплексни политики, които да подпомагат ефикасното прилагане на мерките.
Тези мерки и услуги ще се основават на
цялостна оценка на децата и на наличните
ресурси и ще следват най-добрите международни практики и стандарти. Добре
структурирани механизми, позволяващи
ефективен, навременен и мултидисциплинарен подход, ще бъдат разработени в
сътрудничество със съответните партньори
на национално и местно ниво. Ще бъде
приложена система за събиране на данни,
която позволява мониторинг и измерване
на ефикасността на интервенциите в сферата на правосъдието за деца. Ще бъдат
разработени демонстрационни модели в
три пилотни области, като УНИЦЕФ ще
подкрепи развитието и разнообразяването
на алтернативните услуги, базирайки се
на най-добри практики от други страни.
Втори компонент на програмата: Сдружения
и национален капацитет за мониторинг на
правата на детето
54. Вторият програмен компонент цели постигането на следния резултат: До 2017 г. националните сдружения в подкрепа на децата
(включително и държавните институции,
международната общност, гражданското
общество, частният сектор и медиите) мобилизират подкрепа, капацитет и ресурси
за постигане на значителен напредък в
спазването правата на българските деца
и младежи.
55. Този компонент на програмата за партньорство подкрепя и допълва продължаващите усилия на правителството да
укрепи капацитета на страната за системна и пълна оценка на резултатите от
политиките и стандартите по отношение
на насърчаването на равнопоставеност и
социално включване. В допълнение ще
бъде подкрепена мобилизацията на обществения и частния сектор за създаване
на сдружения за подкрепа на социалната
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равнопоставеност за децата и за популяризиране – в България и в международен
план – на програмата за последващите
Цели за развитие на хилядолетието, които
са насочени към децата. Очаква се също
да бъдат генерирани допълнителни ресурси
за децата и да се създаде опосредстваща
социална среда за по-глобалната роля на
правителството за подкрепа на международните инициативи за децата. Като
максимално оползотвори глобалното и
регионалното присъствие на УНИЦЕФ,
този компонент ще засили споделянето
на знания и опит от България.
56. Общата цел е да се преодолеят съществуващите проблеми при системното оценяване
на липсите, които пречат на постигането
на равнопоставеност за децата в здравната
и образователната система. Това ще помогне да се отключи пълният потенциал
на съществуващите структури за мониторинг и гарантиране спазването правата
на децата. Този компонент ще допринесе
за мобилизиране на подкрепа, капацитет
и ресурси в името на децата (в което се
включват правителството, международната
общност, гражданското общество, частният сектор и медиите) за постигане на
значителен напредък по прилагането на
правата на децата и младежите. Очакваните резултати са: (a) дезагрегирани данни
за децата и младежите, които се събират
на системен принцип, с идентифициране
и споделяне на добрите практики, както
и събиране на достоверна информация за
нарушаване правата на децата; (б) силна и независима система с капацитет и
отговорности за гарантиране правата на
децата, за провеждане на редовна оценка
на въздействието на публичните политики
по отношение на социално изключените и
маргинализирани деца, гарантираща достъпни и ефективни механизми за подаване
на жалби от деца и техните представители;
(в) „обсерватории“/органи за наблюдение
на положението на децата, живеещи в
райони, идентифицирани като рискови,
посредством изграждането на публичночастни партньорства.
57. Преодоляването на бариерите пред социалното включване ще наложи също и
засилване на нагласите за солидарност
с децата и семействата, които живеят в
затруднено положение, културната чувствителност и уважение към различията.
Това ще генерира ново „поведение“ към
децата, което ще се измерва чрез: (a) подобро разбиране за правата на децата и
капацитет на медиите да мониторират
нарушаването на правата на децата; (б)
повишаване на информираността и ангажираността на деца и младежи, както и

С Т Р.

26

ДЪРЖАВЕН

разработване и въвеждане на гаранции за
спазване правото им на мнение; (в) утвърждаване на стандарти от корпоративния
сектор и медиите (включително и етични
стандарти за отразяване на случаите с деца)
за закрила и застъпничество за правата
на децата и за изграждане на сдружения в
подкрепа на децата; (г) създаване на мрежа
от общини – приятели на детето, като активни застъпници за политиките на местно
ниво за най-добрия интерес на детето; (д)
синтезиране на добри практики и опит от
България, които да бъдат предоставени
за ползване от други страни, изправени
пред подобни предизвикателства, и (е)
общественост, която оценява и подкрепя
инициативи, насочени към изключените
деца в България и други страни.
58. Мерк и т е за п рема х ва не на п реч к и т е
по отношение на равнопоставеността и
включването ще се фокусират върху: продължаваща реформа в публичния сектор и
укрепване на капацитета на националните
институции за събирането на достоверни
и дезагрегирани данни за децата и картографиране на неравенствата; управление
на знанието и насърчаване на обмяната
на иновативни подходи и практики между
отделни държави; редовен мониторинг и
отчетност по отношение въздействието
на политиките, нормативната уредба и
финансиране, влияещи върху социално
изключените деца; подкрепа на съществуващи и нови независими структури за
мониторинг на правата на децата и механизми за компенсации.
59. Преодоляването на съществуващите социални бариери по отношение на социалното включване изисква прилагането
на устойчиви комуникационни подходи.
Това включва широката общественост,
експерти и местни общности, които да
се противопоставят на вредните традиционни практики и да насърчат промени в
поведението и нагласите спрямо ромите
и другите малцинства и изключени групи, като децата с увреждания и децата
в институционална грижа. Усилията ще
включват и подкрепа за капацитета на
публичната администрация, организациите
на гражданското общество и медиите за
установяване и докладване за нарушения
на правата на децата, за застъпничество и
наблюдение на прилагането на правата на
децата и формиране на обща позиция по
ключови въпроси, свързани с напредъка
и изпълнението относно спазването на
правата на децата; създаване на сдружения
с бизнес сектора, медиите и популярни
личности за изграждането на социално
отговорно и равнопоставено общество;
и работа със съответните структури на
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правителството и местните власти за
създаване на адекватни и ефективни механизми за участие на децата и младите
момчета и момичета във вземането на
решения, които засягат техния живот.
Този компонент ще ангажира обществото,
медиите и корпоративния сектор за подкрепа на децата на България и в други страни
на света. Той ще генерира разнообразно
портфолио за привличане на ресурси, като
използва иновативни подходи за мобилизиране на ресурси в подкрепа на работата
на УНИЦЕФ в България, международни
кризи и за ресурсите на УНИЦЕФ. Ще
бъдат прилагани интегрирани застъпнически подходи съвместно с партньорите. Ще
бъдат мобилизирани ресурси и ще бъдат
осъществени комуникационни кампании,
които се фокусират за реализиране на
напредък в приоритетните области по отношение правата на децата и насърчаване
на тяхното благосъстояние в България и
при международни кризи. Тези усилия ще
подпомогнат и създаването на солидна
мрежа от поддръжници и социални мрежи.
Очакваните резултати от Програмен компонент едно ще бъдат постигнати чрез:
Пети междинен резултат:
До 2017 г. в страната функционира независима система за мониторинг на правата
на детето с капацитет за редовно събиране
на данни за положението на децата.
Дейностите, включени в този междинен
резултат, ще подкрепят развитието и укрепването на независима система за мониторинг на правата на детето съобразно
препоръките на Комитета по правата на
детето. В този компонент ще бъдат прилагани дейности, целящи допълнително
укрепване на капацитета на партньорите,
като правителствени институции, местни
власти, гражданско общество, омбудсман,
парламент и изследователски организации,
в ролята им на наблюдаващи правата на
децата.
Ще бъдат мобилизирани партньорства и
ресурси при събирането и споделянето
на данни и доказателства, повишаване
на осведомеността относно правата на
децата, развиване на капацитет за оценка на въздействието на законодателство,
извършване на мониторинг и оценка на
национални и местни програми за деца,
както и подготовката на доклади относно
степента на изпълнение със специален
акцент върху уязвимите групи. Програмата
за страната ще допринесе за регулярното събиране на достоверни и сравними
дезагрегирани данни и тяхното хармонизиране със съществуващите системи
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за наблюдение. Важен акцент ще бъде
поставен върху управлението на знанието с цел споделяне на добри практики в
България и в чужбина.
65. В т ри региона, и дентифицирани като
най-рискови, УНИЦЕФ ще подкрепи съвместната работа на публичния и частния
сектор и на гражданското общество за
създаване на „обсерватории“ по правата
на детето на местно ниво с цел разработ
ване на примерен подход за прилагане и
в други региони на страната.
Шести междинен резултат:
66. До 2017 г. централните, регионалните и
местните власти са въвели политики и
механизми, които осигуряват участие на
децата и младежите в решенията, засягащи
тяхното благосъстояние.
67. Разработването на демонстрационни модели за насърчаване на детското участие
ще има три основни цели: да повиши
обществената информираност и чувствителност за правата на децата на мнение и
участие в процеса на вземане на решения,
пряко свързани с техния живот и благосъстояние; да създаде устойчив модел
на детско участие, развит и упражнен от
деца; да подкрепи с необходимата информация промени в законодателната рамка
и съответните политики, гарантиращи
правото на децата и младите хора да бъдат
консултирани и да участват в процесите
на вземане на решения на всички нива
по въпроси, които ги касаят.
68. Ще бъде подкрепена ролята на мрежата
на общините – приятели на детето, като
платформа за детско участие и прилагане на правата на детето на местно ниво.
Подходи на комуникация за развитие ще
бъдат използвани при подпомагането на
повишаването на осведомеността и укрепването на капацитета на всички отговорни
лица, свързани с правата на децата на
национално, регионално и местно ниво.
Седми междинен резултат:
69. До 2017 г. медиите, НПО, бизнесът, деца
и младежи участват в партньорства и
сдружения за мониторинг, защита и популяризирането на правата на детето.
70. Този компонент на Програмата за страната
ще подпомогне създаването и развиването
на ключови партньорства в подкрепа на
реализирането правата на децата. Бизнесът, НПО, социалните медии и медиите за
масова информация ще бъдат ангажирани
в популяризирането на правата на децата,
мониторинга и застъпничеството. Специално ще бъде акцентирано върху включването на деца и млади хора в дейности
по разясняване правата на децата, правата
на човека, различията и солидарността.
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В полза на децата в България и по света
ще бъдат насърчавани различни форми
на детско и младежко участие. Обществените медии и регулаторните органи ще
бъдат ангажирани при подобряването и
наблюдението на етичните стандарти на
отразяване на теми, свързани с деца, и
при промяната на социалните норми с
цел намаляване на стигмата и дискриминацията, особено по отношение на ромите
и други малцинствени групи. Медийните
партньори също ще бъдат ангажирани при
мобилизиране на ресурси и обществена
подкрепа за социално включване, равнопоставеност, разнообразие и солидарност.
Осми междинен резултат:
71. До 2017 г. широката общественост и частният сектор мобилизират финансови ресурси
в подкрепа на най-необлагодетелстваните
деца в България и по света.
72. Този компонент цели максимално да увеличи финансовите ресурси за прилагане на
програмата чрез осигуряване на устойчиви
и нецелеви регулярни приходи, въвеждане
и популяризиране на добри практики на
социална отговорност, както и да продължи
да развива донорска култура в България.
Специален фокус ще бъде поставен върху
подкрепата за съществуващите корпоративни партньорства на ниво корпоративна
социална отговорност (подкрепа отвъд
корпоративната филант ропи я и силна
ангажираност на служителите и клиентите чрез различни средства, посредством
заплати, обвързани с кауза, маркетинг,
фондонабиране от клиенти) и създаването на нови стратегически партньорства.
Ще бъдат въведени иновативни техники
за фондонабиране, които да засилят подкрепата за най-уязвимите деца в България
и в чужбина, както и ще бъдат тествани
различни начини за дарения (лице в лице,
онлайн, мобилни и други) за привличане на повече индивидуални донори. Ще
бъдат осъществени различни дейности,
свързани с директна работа за набиране
на донори с еднократни дарения, както и
за набиране на данни и разширяване на
списъка на донори и превръщането им в
редовни дарители.
Междусекторни
73. Този компонент ще подкрепя важни административни функции, като мониторинг и
оценка, оперативни разходи, включително
и за услуги и командировки, поддържане
на офиса и други свързани със служителите разходи.
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Проектобюджет по Програмата 2013 – 2017 г.
Таблица 1a: Планирани годишни разходи на редовни
ресурси в хиляди щатски долари за периода 2013 – 2017 г.
Програми

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общо

Равнопоставеност и социално включване за
децата

300

300

300

300

300

1500

Сдружения и национален капацитет за мониторинг на правата на детето

300

300

300

300

300

1500

Междусекторни разходи

150

150

150

150

150

750

750

750

750

750

750

3750

Междинна сума

Таблица 1б: Планирани годишни разходи на други ресурси в хиляди щатски долари за периода 2013 – 2017 г.
Програми

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Общо

Равнопоставеност и социално включване за
децата

1400

1400

1400

1400

1400

7000

Сдружения и национален капацитет за мониторинг на правата на детето

1000

1000

1000

1000

1000

5000

Междусекторни разходи

100

100

100

100

100

500

Междинна сума

2500

2500

2500

2500

2500

12500

Обща сума (РР + ДР)

3250

3250

3250

3250

3250

16250

ЧАСТ V. СТРАТЕГИЯ ЗА ПАРТНЬОРСТВО
74. Основните партньори са Министерството
на външните работи, Министерството на
труда и социалната политика, Министерството на образованието и науката,
Министерството на младежта и спорта,
Министерството на здравеопазването,
Министерството на финансите, Минист ерс т во т о на рег иона л но т о разви т ие;
Държавната агенция за закрила на детето; Агенцията за социално подпомагане;
Народното събрание; Администрацията на
Президента; Омбудсманът на Република
България и Националното сдружение на
общините в Република България. Активно партньорство ще бъде развивано и с
гражданското общество, международните
и националните НПО, мозъчни тръстове и
изследователски центрове, университети,
академии, медии, частен сектор, както и
представители на самите деца. Ще бъде
укрепен капацитетът на Съвета на децата
към Държавната агенция за закрила на
детето и неговия Секретариат с цел повишаване на координацията по специфични
области, както е описано в Националната
програма за закрила детето.
75. Ще бъде засилено партньорството със
Световната банка в областта на социалното включване и реформа на публичните
разходи, както и със Световната здравна
организация в областта на здравеопазването за най-уязвимите семейства и деца.
У НИЦЕФ ще работи с у ниверситети,
изследователск и организации и дру ги

заинтересовани страни за събирането на
статистически данни и анализи относно
положението на децата и финансирането
на политиките, свързани с децата.
76. Активното сътрудничество с неправителствените организации и частния сектор
е един от крайъгълните камъни на програмата. Представители на Националната
мрежа за децата и други НПО, работещи в
областта на закрилата на децата, както и
на Националното сдружение на общините
в Република България ще бъдат привлечени в планирането на програмата, изпълнението и оценката. Особена тежест ще
се постави на засилването на подкрепата
от страна на медиите и частния сектор,
както и подкрепата от физическите лица
за национални и международни програми
за деца.
ЧАСТ VI. УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА
77. Министерството на външните работи и
Министерството на труда и социалната
политика отговарят от страна на Правителството за цялостната координация на
програмата за страната.
78. Партньорството в страната ще подпомага
и приемането, и прилагането на политики и стратегии от страна на държавата с
фокус върху укрепването на националния
капац и т ет за п лани ране, у п равление,
прилагане и отчитане на резултатите от
изпълняваните политики и програми от
гледна точка на засилено използване на
национални системи и процедури (като
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на п ри мер у п ра влен ие т о на п у бл и ч н и
финанси, счетоводство, одит, обществени
поръчки, отчитане спрямо постигнати резултати и рамки за наблюдение). УНИЦЕФ
ще продължи да прилага Хармонизирания
подход за парични преводи (HACT), който
опростява и хармонизира процедурите
за парични преводи, използвайки подход, основаващ се на оценка на риска,
намалява разходите, позволява по-добро
планиране, концентрира се повече върху
прог рамните резултати, набл яга на и
предвижда бъдещи мерки за развитието
на капацитета, на база оценката на изпълняващия партньор. Основен приоритет за
управлението на партньорството в страната ще бъде засилването на взаимната
отговорност и прозрачност за постигането
на ангажиментите на партньорството,
както и за изграждането на по-ефективно
и включващо партньорство с широк кръг
партньори за развитие, за формулиране и
оценка на напредъка в приложението на
договорените ангажименти.10
79. Правителството и УНИЦЕФ ще подготвят
заедно застъпващи се работни планове,
които описват дейностите, планирани да
допринесат за постигане на резултатите по
програмните компоненти и междинните
резултати, описани в Рамката за резултатите и ресурсите от Плана за действие по
Програмата за страната, и основаващи се
на годишните прегледи. Други ключови
заинтересовани страни ще бъдат поканени
да участват в срещите по планиране. Застъпващите се работни планове ще бъдат
преглеждани през годината в случай на
необходимост вследствие на промени във
финансовото положение или на промени
в приоритетите.
80. Механизъм за съвместен годишен преглед
на напредъка за всички програми, обхванати от Плана за действие, ще събира заинтересованите страни и Правителството
в последното тримесечие на годината, а
междинен преглед на партньорството с
УНИЦЕФ за България ще се състои през
2015 г. На база на систематичен и дълбочинен преглед на напредъка по отношение
на целите и планираните резултати на
партньорството за страната междинният
преглед ще идентифицира и осигури средносрочни корекции в ключовите елементи
на Плана за действие, основаващи се на
напредъка на национално и международно
ниво (включително последващите Цели за
развитие на хилядолетието след 2015 г.).
Също така прегледът ще изведе основните
В съответствие с принципите, заложени в
Парижката дек ларация за ефективността на
помощите (2005 г.) и описани в Програмата за
действие от Акра (2008 г.).
10
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изводи и ще отбележи как те могат да бъдат
приложени от националните партньори за
подобряване политиките и програмите за
правата на децата и жените.
81. Вси чк и пари чни п реводи к ъм изп ъ лн яващи те парт ньори се основават на
застъпващите се работни планове, договорени между изпълняващия партньор и
УНИЦЕФ.
82. Работните планове са основата за превод
на средства/ресурси към изпълняващите
партньори и могат да се осъществяват
чрез следните възможности:
A. Финансови средства, преведени директно на изпълняващия партньор:
		 i. Преди началото на дейностите (директен паричен превод), или
		 ii. След като дейностите са били завършени (възстановяване);
B. Директно плащане към доставчици или
трети страни по задължения, поети
от страна на изпълняващия партньор,
на основание искане, подписано от
упълномощения представител на изпълняващия партньор;
C. Директни плащания към доставчици
или трети страни по задължения, поети
от страна на УНИЦЕФ в подкрепа на
дейности, договорени с изпълняващия
партньор.
83. Директните парични преводи се заявяват
и одобряват за програмни периоди за
изпълнение, ненадвишаващи три месеца. Възстановяването на предварително
одобрени разходи се заявява и одобрява
на тримесечие или след приключване на
дейностите. УНИЦЕФ не е длъжен да възстановява разходи, поети от изпълняващия
партньор, които надвишават одобрените
суми.
84. След приключването на всяка дейност
всички неизразходвани средства се препрограмират по взаимно съгласие меж ду
изпълняващия партньор и УНИЦЕФ или
се възстановяват.
85. Методът за парични преводи, размерът на
плащанията, както и обхватът и честотата
на контролните дейности могат да зависят
от резултатите от преглед на капацитета за
управление на публични финанси, когато
става дума за правителствен изпълняващ
партньор; или от резултатите от оценка
на капацитета за финансово управление
на изпълняващи партньори, които не са
част от системата на ООН. Квалифициран
консултант, като публична счетоводна
фирма, избрана от УНИЦЕФ, може да
направи такава проверка, в която изпълняващият партньор трябва да участва.
Изпълняващият партньор може да участва
при избора на консултанта.
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86. Методите за парични преводи, размерът на
плащанията, както и обхватът и честотата
на контролните дейности могат да бъдат
преразглеждани по време на изпълнението
на програмата на база на резултатите от
наблюдение на програмата, на разходите
и отчитането, както и одити.
87. Стратегията за фондонабиране 2013 – 2017 г.
ще се концентрира върху приоритетите на
Програмата за страната чрез разширяване
обхвата на фондонабирането от индивидуални дарители към частни фирми. Набраните средства ще бъдат използвани в
подкрепа на компонента „други ресурси“
на партньорството за страната и постепенно ще започнат да допълват основните
„редовни ресурси“. УНИЦЕФ ще продължи
да развива програмата за редовно дарителство, като изследва възможностите на
дигиталните медии, социалните мрежи,
както и други иновативни механизми за
набиране на средства.
88. Набирането на средства чрез национални
комитети също ще продължи, като се концентрира върху социална закрила, ранно
детско развитие и младеж. Ще се търси
и тематично финансиране за сферите на
образование, закрила на детето и социална
политика.
ЧАСТ VII. НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
89. Прилагането на това споразумение ще
бъде наблюдавано чрез съвместни годишни
прегледи и междинен преглед на напредъка през 2015 г. Интегрираният план за
наблюдение и оценка (IMEP) към Плана за
действие 2013 – 2017 г. предоставя общата
рамка за съвместно наблюдение и оценка
на Програмата за страната. Той очертава
основните дейности по наблюдение, оценка
и изследване, планирани в изпълнение на
петгодишната програма за страната, свързани със съответни национални събития и
механизми за отчитане. При изпълнението на Плана за действие Интегрираният
план за наблюдение и оценка ще послужи
в процеса на планиране и управление на
програмата, основаващ се на резултати.
Дейностите по наблюдение и оценка ще
бъдат съответно подкрепяни от всички
програмни средства.
90. Ще се прилагат подобрени практики за
наблюдение, по-конкретно Наблюдение на
резултатите за равнопоставеност (MoRES)
в съответствие с фокуса на УНИЦЕФ върху равнопоставеността и ангажимента за
насърчаване използването на данни и доказателства за посрещане потребностите на
маргинализираните и уязвими деца. УНИЦЕФ ще работи в тясно сътрудничество
с партньори, включително носителите на
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права, за оценка, анализ и намаляване или
при възможност премахване на пречките
и трудностите за достигане до най-уязвимите деца. Прилагането на Наблюдението
на резултатите за равнопоставеност ще
подкрепя определен избор или изменение
на стратегиите и мерките, базирани на
данни и доказателства, което позволява
навременното постигане на резултати за
най-уязвимите.
Очаква се У НИЦЕФ да продължи да
изпълнява важна роля в наблюдаването
на положението на децата и жените (на
национално и местно ниво) и да проследява
напредъка към постигане на националните
цели за развитие в областите на неговата
компетентност. Ще бъде прилаган набор
от индикатори (дезагрегирани, където е
необходимо), за да се установи напредъкът във: ранно детско развитие; достъп
до качествено приобщаващо образование
за уязвимите деца и младежи; социална
закрила за деца и семейства, особено по
отношение на разделянето на семейства;
правосъдие за деца и др.
УНИЦЕФ ще подкрепи заинтересованите
страни в България за осъществяването на
съвместна оценка на избрани области, като
развитието на приемна грижа и услугите
в домашна среда. Ще се проведат изследвания и проучвания относно причините
за незаписване в училище, положението
на децата на мигранти, отразяването на
правата на децата в медиите, причините за завишената детска смъртност в
някои области на страната, политики и
механизми за детско участие, достъп до
качествено здравеопазване и др., както и
актуализирането на ситуационния анализ
на положението на децата и жените.
Наблюдението и оценката на постигането
на резултати, съсредоточени върху равнопоставеността, като част от Програмата
за страната (наблюдение на изпълнението)
ще се осъществява чрез: съвместни посещения на място; попълването на отчети
за дейностите, осъществявани с Финансова подкрепа към правителството (CAG);
годишни доклади за напредъка, както и
специални проучвания за установяване
на нача лни данни и прослед яване на
промените (напр. проучване за измерване
напредък по индикаторите на Плана за
действие).
Изпълняващите партньори се съгласяват
да сътрудничат с УНИЦЕФ за наблюдение на всички дейности, осъществявани с
преводи на парични средства, и ще подпомагат достъпа до съответните финансови
документи и до служители, отговарящи за
администриране на паричните средства,
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предоставяни от УНИЦЕФ. За тази цел
изпълняващите партньори се съгласяват
на следното:
A. Периодични прегледи на място и проверки на финансовите документи от
УНИЦЕФ или негови представители;
B. Програмно наблюдение на дейностите
в съответствие със стандартите и насоките на УНИЦЕФ за посещения на
място;
C. Специални или насрочени одити. УНИЦЕФ в консултации с Министерството
на външните работи и Министерството
на труда и социалната политика ще
разработи план за одит, като се дава
приоритет на одитите на изпълняващи
партньори, които получават големи
парични суми от УНИЦЕФ, както и
на тези, чийто капацитет за финансово
управление се нуждае от укрепване.
95. Като се има предвид, че Сметната палата на
България е висшата одиторска институция
и отговаря на съществуващите стандарти
за страните – членки на Европейския съюз,
УНИЦЕФ ще разчита на системите є за
одит и ще се позовава на нейните одити,
като няма да провежда одити на правителствени партньори. Оценката и одитите
на неправителствените изпълняващи партньори ще се провеждат в съответствие с
политиките и процедурите на УНИЦЕФ.
ЧАСТ VIII. АНГАЖИМЕНТИ
НА УНИЦЕФ
96. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ одобри
общи задължения на стойност не по-висока
от равностойността на 3 750 000 щ.д. от
Редовните ресурси (РР) на УНИЦЕФ при
наличие на средствата за изпълнение на
дейностите, описани в този План за действие по Програмата за страната за периода
от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г.
97. Изпълнителният съвет на УНИЦЕФ също
упълномощи УНИЦЕФ да търси допълнително финансиране, за да подпомогне
изпълнението на програмите, описани в
този План за действие, наричани „Други
ресурси“, на стойност, равняваща се на
12 500 000 щ.д. Наличието на тези средства ще зависи от интереса на донорите
към предложените дейности. За тази цел
УНИЦЕФ ще извършва застъпничество за
подкрепа към местната и международната
общност.
98. Горепосочените ангажименти и предложения изключват финансиране, получено в
отговор на спешни призиви, които може
да бъдат отправени от Правителството
или от системата на ООН в отговор на
молба на Правителството.
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99. В случаите на директен превод на парични средства или възстановяването им
УНИЦЕФ ще уведомява изпълняващия
партньор за одобрените от УНИЦЕФ суми
и ще превежда финансовите средства към
изпълняващия партньор в срок от пет дни.
100. В случаите на директни плащания към
доставчици или трети лица по задължения, поети от страна на изпълняващия
партньор на основание на искане, подписано от упълномощения представител
на изпълн яващи я партньор; или към
доставчици или трети страни по задължения, направени от страна на УНИЦЕФ
в подкрепа на дейности, съгласувани с
изпълняващия партньор, УНИЦЕФ ще
извърши плащането в срок от пет дни.
101. УНИЦЕФ няма да носи никаква пряка
отговорност по отношение на договорените споразумения, направени меж ду
изпълняващия партньор и трета страна
доставчик.
102. Подкрепата на УНИЦЕФ за разработването и изпълнението на дейностите в рамките
на Плана за действие може да включва
техническа помощ, парична подкрепа за
закупуване на консумативи и оборудване,
транспорт, средства за застъпничество,
проучвания и изследвания, консултации,
разработване на програми, наблюдение и
оценка, обучения и подкрепа на персонала.
Част от подкрепата на УНИЦЕФ може
да бъде насочена към неправителствените
организации и организации на гражданското общество, както е договорено в
рамките на отделните програми.
103. УНИЦЕФ ще назначава служители и консултанти за разработването и поддържането на програмата, за техническа помощ,
както и за дейности по наблюдението и
оценката.
104. След извършване на годишни прегледи на
напредъка по изпълнението на програмата
средствата на УНИЦЕФ се разпределят
всяка календарна година и в съответствие с Плана за действие. Бюджетите
ще бъдат развити и подробно описани
в застъпващите се работни планове. По
взаимно съгласие между Правителството
и УНИЦЕФ, ако ходът на изпълнение
на някой от проектите е значително под
годишните разчети, средствата, които не
са определени от донорите на УНИЦЕФ
за конкретни проекти, могат да бъдат
преразпредел яни към дру ги проекти,
еднакво важни и полезни за програмата
и които се очаква да се осъществят с побърз темп.
105. УНИЦЕФ ще се консултира със съответните министерства и агенции за своевременните искания на парична подкрепа,
консумативи и оборудване или услуги.
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УНИЦЕФ ще информира съответните
длъжностни лица за движението на стоките, за да улесни ефикасното и навременното им освобождаване, складиране
и разпределение.
106. След консултиране с основния координатор за сътрудничество от страна на
Правителството У НИЦЕФ си запазва
правото да изисква съвместен преглед
на използването на доставените стоки,
които не се ползват за целите, определени
в Плана за действие и застъпващите се
работни планове, за да преразпредели тези
стоки в рамките на Плана за действие.
107. В случаите, когато повече от една агенция
на ООН подкрепя един и същ изпълняващ
партньор, наблюдението на програмата,
финансовото наблюдение и одитът ще
се осъществяват съвместно или ще се
координират с тези агенции на ООН.
ЧАСТ IX. АНГАЖИМЕНТИ
НА ПРАВИТЕЛСТВОТО
108. Правителството ще предоставя целия персонал, помещения, консумативи, техническа помощ и средства, текуща и нетекуща
подкрепа, необходима за осъществяване на
програмата, с изключение на осигурените
такива от УНИЦЕФ и/или други агенции
на Организацията на обединените нации,
международни организации, двустранни
агенции или неправителствени организации.
109. При организиране на периодичните срещи
за преглед на програмата и планиране,
включително на годишни прегледи, годишни срещи за планиране и междинния
преглед, Правителството ще насърчава и
улеснява участието на донори, агенции на
ООН, членове на Изпълнителния съвет на
УНИЦЕФ, неправителствени организации
и организации на гражданското общество,
в зависимост от случая.
110. Правителството ще подкрепя усилията
на УНИЦЕФ за набиране на средства,
необходими за покриване на финансовите
нужди на Програмата за сътрудничество, и ще съдейства на УНИЦЕФ, като:
насърчава потенциа лни правителства
донори да п редос та вя т на У НИЦЕФ
средствата, необходими за изпълнение на
нефинансираните компоненти от програмата; подкрепя усилията на УНИЦЕФ за
набиране на средства по програмата от
частния сектор както в България, така
и по света; и като разрешава финансов
принос в подкрепа на тази програма от
физически и юридически лица и фондации
в България в съответствие с българското
законодателство.
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111. Изп ъ лн яващи те парт ньори използват
стандартен отчет за Одобряване на финансирането и удостоверяване на разходите (FACE), отразяващ дейностите
по Застъпващия се работен план, за да
заявяват отпускането на финансиране или
за да получат съгласие, че УНИЦЕФ6ще
възстанови или директно ще заплати
планираните разходи. Изпълняващият
партньор ще използва FACE за отчитане
изразходването на получените средства.
Изпълняващият партньор ще посочи нарочен представител(и), упълномощен(и)
да предоставят банкова информация, да
прави искания и удостоверява усвояването
на средствата. FACE ще се подписва от
нарочния(те) представител(и) на изпълняващия партньор.
112. Паричните средства, преведени на изпълняващия партньор, трябва да бъдат
изразходвани само за целите на дейности
те, както са приети в Застъпващия се
работен план.
113. Паричните средства, получени от Правителството и национални НПО в качеството им на изпълняващи партньори, ще
бъдат използвани съгласно установените
национални разпоредби, политики и процедури и в съответствие с международните стандарти, по-специално насочени
към гарантиране, че паричните средства
се усвояват за дейностите, предвидени
в застъпващите се работни планове, и
гарантиращи, че отчетите за пълното
усвояване на всички преведени парични
средства са представени на УНИЦЕФ в
рамките на шест месеца от получаването на средствата. В случай че някои от
националните разпоредби, политики и
процедури не са в съответствие с международните стандарти, ще бъдат прилагани
разпоредбите, политиките и процедурите
на УНИЦЕФ.
114. В случаите, когато изпълняващи партньори са международни неправителствени
организац ии и меж д у п рави т елст вени
организации, получените парични средства ще бъдат усвоени в съответствие с
международните стандарти, като изрично
се гарантира че средствата са използвани
за дейностите, предвидени в застъпващите се работни планове, и че отчетите за
усвояване на получените средства са представени на УНИЦЕФ в рамките на шест
месеца от получаването на средствата.
115. За да се улеснят планираните и специалните одити, всеки изпълняващ партньор,
който пол у чава парични средства от
УНИЦЕФ, ще осигурява на УНИЦЕФ
или негов представител своевременен
достъп до:
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i. Всички финансови документи, които
установяват данни във връзка с преводите на парични средства, осигурени
от УНИЦЕФ;
ii. Всички съответни документи и персонал,
свързани с дейността на структурите
за вътрешен контрол на изпълняващия
партньор, през които са преминали
преводите на паричните средства.
116. Констатациите на всеки одит ще бъдат
докладвани на изпълняващия партньор
и на УНИЦЕФ. В допълнение всеки изпълняващ партньор ще:
i. Полу чава и преглеж да одиторск и я
доклад, издаден от одиторите;
ii. Предоставя своевременно на УНИЦЕФ
своето становище за приемане или
отхвърляне на препоръките от одита;
iii. Предприема своевременни действия за
изпълнение на приетите препоръки от
одита;
iv. Докладва на УНИЦЕФ за изпълнението
на приетите препоръки от одита на
всяко тримесечие.
117. В съответствие с Основното споразумение
за сътрудничество Правителството ще
бъде отговорно за освобождаването, приемането, складирането, разпределението
и отчитането на консумативи и оборудване, предоставени от УНИЦЕФ. Стоките,
внасяни от УНИЦЕФ и предназначени за
програмите за сътрудничество в съответствие с основния план за действие, не се
облагат с преки данъци, ДДС, такси, пътни
такси и митни сборове. По отношение на
стоките, закупени на място от УНИЦЕФ
за програмите за сътрудничество, при
условията на раздел VIII от Конвенцията
за привилегиите и имунитетите на Обединените нации Правителството предприема
необходимите административни мерки
за възстановяване или връщане на ДДС,
платим като част от цената.11
118. Финансовата подкрепа за пътни разходи,
стипендии, хонорари и други разходи ще
бъде определена в размери, съизмерими с
тези в страната, но не по-високи от тези,
прилагани в системата на ООН (като са
определени в документите на Комисията
на ООН за международна гражданска
служба (ICSC). Правителството ще улеснява периодичните посещения на място
на представителите на УНИЦЕФ за проследяването на програмните дейности,
Член VII, т. 6 от Основното споразумение за сътрудничество между правителството на Република България и Детския фонд на Организацията
на обединените нации (УНИЦЕФ), ратифицирано със закон, приет от 39-то НС на 9.02.2005 г. –
ДВ, бр. 17 от 2005 г., издадено от Министерството
на външните работи – ДВ, бр. 58 от 2005 г., в сила
за Република България от 24.06.2005 г.
11
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наблюдението на програмната подкрепа,
оценката на напредъка и събирането на
информация за разработване на програми/
проекти, наблюдение и оценка.
119. Правителството ще упълномощава публикуването на резултатите от Програмата за
сътрудничество и опита, натрупан по нея,
в различни национални и международни
медии.
120. В съответствие с разпоредбите на Основното споразумение за сътрудничество
Правителството ще носи отговорност за
предприемане на действия по всякакви
искове, внесени от трети страни срещу
УНИЦЕФ и неговите длъжностни лица,
съветници и представители. УНИЦЕФ
и неговите длъжностни лица, съветници
и представители няма да носят отговорност по каквито и да било искове и
отговорности, произтичащи от действия
по това споразумение, освен в случаите,
когато е постигнато взаимно съгласие
между Правителството и УНИЦЕФ, че
тези искове и отговорности са в резултат
на груба небрежност или неправомерно
поведение от страна на тези съветници,
представители или служители.
ЧАСТ X. ДРУГИ РАЗПОРЕДБИ
121. Този План за действие по Програмата за
страната отменя всички подписани порано Планове за действие и влиза в сила
с подписването му, но ще се тълкува, че
обхваща всички дейности по програмата
за периода от 1 януари 2013 г. до 31 декември 2017 г.
122. Планът за действие може да бъде изменян
по взаимно съгласие между Правителството и УНИЦЕФ въз основа на резултатите
от годишните прегледи, междинния преглед или непреодолими обстоятелства.
123. Нищо в този План за действие по Програмата за страната не може да бъде
тълкувано като отказ от защитата на
УНИЦЕФ, предоставена в съответствие
със съдържанието и смисъла на Конвенцията за привилегиите и имунитетите на
ООН, приета от Общото събрание на ООН
на 13 февруари 1946 г., която е подписана
от правителството на България.
В уверение на което долуподписаните надлежно упълномощени лица подписаха този
План за действие по Програмата в страната
на 10.10.2013 г. в София, Република България.
За правителството
на Република
България:
Хасан Адемов,
министър на труда
и социалната
политика

За Фонда
за децата на ООН
(УНИЦЕФ):
Таня Радочай,
представител на
УНИЦЕФ
за България

Индикатори и база за сравнение

1.1. До к ра я н а
2017 г. на база на
резултатите от моделите, разработени в три пилотни
области, основните заинтересовани
страни на национално ниво работят по посока на
усъвършенстване
на нормативната
уредба и осигуряване на бюджетни
средства за развитие на ефективни
и съобразени с
к ул т у рн и т е о с о бености, достъпни
превантивни услуги и услуги за закрила на уязвими и
маргинализирани
деца, особено деца
в риск от разделяне от семействата.

Индикатор: Разработване на закони,
предложени от Правителството, за забрана на настаняването на деца на възраст
между 0 – 3 години в институции
База за сравнение: Законодателството,
забраняващо настаняването на деца
0 – 3 години в резидентна грижа, не е
влязло в сила (2012 г.)
Цел: Предложени са нормативни промени, свързани с прекратяване настаняването на деца от 0 до 3 години
в резидентна грижа, и са установени
работещи механизми за осигуряване
прилагането им
Индикатор: Оценка на ефективността
на механизмите за финансиране на
социалните услуги
База за сравнение: Услугите се финансират на база капацитет на услугата
и финансов стандарт на човек, което
ограничава достъпа и намалява ефективността на предоставяне на услугите
(2012 г.)
Цел: От 2015 г. предложен механизъм с
водещата роля на МФ за финансиране
на ефективни и достъпни социални и
интегрирани услуги за деца
Индикатор: Брой на общините в три
пилотни области, които предлагат базирани в общността интегрирани услуги
за подкрепа на семействата съгласно
приетата методика за съответните услуги

МТСП, МЗ,
МФ, АСП,
ДАЗД, областн и и ме с т н и
власти, асоциации, НПО,
граждански
организации
75
375

75
375

75

375

375

Други ресурси

75

Редовни ресурси

375

75

1875

375

Изпълняващи Индикативни ресурси (в хиляди щ.д.)
партньори
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо
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По определени индикатори към момента не е възможно да се съберат така посочените в документа дезагрегирани данни, но в процеса на
работа по Плана за действие ще бъдат полагани усилия те да бъдат събирани.

1. До 2017 г. повече деца от
социално изключени и бедни
семейст ва да се ползват о т
равен достъп до образование
и системите за закрила
Индикатор: Д ял на деца на
възраст 0 – 17 години в риск от
бедност или социално изключване по области
База за сравнение: 51,8 % от
децата на възраст 0 – 17 години
(2010 г.), данните по област ще
бъдат уточнени през 2013 г.
Цел: 35 % от децата на възраст
0 – 17 години
Индикатор: Брой направления
на деца и семейства към услуги
за семейна подкрепа
База за сравнение: 8539 направления (2010 г.)
Цел: 10 245 (20 % увеличение)
Индикатор: Брой деца (0 – 3 години) и родители, които ползват
интегрирани услуги за ранно
детско развитие, от семейства,
живеещи под линията на бедност, в избрани общини
База за сравнение: 0
Цел: 500 деца (0 – 3 години) и
родители от семейства, живеещи под линията на бедност
Индикатор: Дял на деца (0 – 3
години) с назначен личен лекар

Програмен компонент 1: Равнопоставеност и социално включване за децата

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)

България: Рамка на резултатите и ресурсите към План за действие по Програмата в страната 2013 – 2017 г.

Приложение I: Рамка на резултатите и ресурсите на ПДПС – България

С Т Р.
БРОЙ 94

75
375

75
375

75
375

375

Други ресурси

75

Редовни ресурси

375

75

1875

375

ВЕСТНИК

Във всички заложени индикатори етносът ще се идентифицира, когато е възможно и съгласно законовите разпоредби в Република България.

МЗ, МОН,
МТСП, АСП,
ДАЗД, МФ,
областни и
местни власти,
Н ПО, г р а жда нск и орг анизации

Изпълняващи Индикативни ресурси (в хиляди щ.д.)
партньори
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо
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База за сравнение: Ще се установи през
2013 г.
Цел: Ще се установи през 2013 г.
Индикатор: Годишен брой на нови случаи
на деца на възраст между 0 – 3 години,
насочени към грижа в семейна и близка
до семейната среда (в 3 пилотни области
и на национално ниво)
База за сравнение: В 3 целеви области
ще се установи през 2013 г.; 1820 национално (2011 г.)
Цел: 0 до 2017 и в целевите области, и
национално
Индикатор: Разработена национална
визия за развитие и предоставяне на
интегрирани услуги за ранно детско
развитие (РДР), които отговарят на
международните стандарти
База за сравнение: Няма визия на национално ниво през 2012 г.
Цел: До 2017 г. e развито междусек
торно сътрудничество между МТСП,
МЗ, МОН, АСП, ДАЗД, НПО и други
заинтересовани страни в изпълнение
на националната визия
Индикатор: Развитие и степен на прилагане на стандартите за РДР от съответните специалисти в здравеопазването,
образованието и социалната закрила
База за сравнение: Не съществуват интегрирани стандарти за ранно детско
развитие (2012 г.)
Цел: До 2017 г. интегрираните стандарти
за ранно детско развитие са включени
в обученията за предоставяне на услуги
на здравни, образователни експерти и
експерти по социална закрила
Индикатор: Дял на насочените към социални услуги от патронажни сестри
в три пилотни области

База за сравнение: 88 % от
всички деца
Цел: Брой деца 0 – 3 години с
назначен личен лекар, увеличен
с 6 %, като две трети са семейства от ромски произход, които
живеят под линията на бедност
Индикатор: Брой деца, отглеждани в специализирани институции (0 – 18-годишни, 0 – 3годишни, с увреждания)
База за сравнение: 5695 деца
0 – 18-годишни, от които 2350
деца на възраст 0 – 3 години;
2406 деца с увреждания (2010 г.)
Цел: 30 % намаление при децата
на възраст 0 – 18 години; 80 %
при децата на възраст 0 – 3
години; 60 % намаление при
децата с увреждания
Индикатор: Брой деца в семейна
грижа (семейства на близки и
роднини, приемно семейство)
База за сравнение: 6310 деца
настанени в семейства на близки
и роднини; 645 деца в приемна
грижа (2011 г.). 933 настанени
в приемна грижа през 2012 г.,
от които 534 момичета и 459
момчета.
Цел: 7255 в семейства на близки
и роднини; 1800 приемна грижа
Индикатор: Дял на децата, записани в задължителна форма
на образование (по клас, област, пол, етнос2 , наличие на
увреждане)
База за сравнение: Основно образование (I – IV клас) – 91,5 %
общо (2010 г.), % момичета,

1.2. До 2017 г. съответните заинтересовани ст рани
във всички нива
на сис т ем и т е за
зд ра веопазва не,
образование и социа лна зак рила
работят съвместно, което допринася за ефективното
п редос та вя не на
ус л у г и за ра н но
де т ско ра зви т ие
на най-необлагоде т елс т ва н и т е и
маргинализирани
семейства и деца,
вк л юч и т е л но о т
етническ и ма лцинства.

Индикатори и база за сравнение

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)
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МТСП, АСП,
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власти, НПО,
меж д у народн и, г ра ж да нски организации

75
375

75
375

75
375

375

375

75
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Индикатор: Изпълнение на стратегия
за превенция и намаляване на дела на
отпадащите и преждевременно напусналите образователната система
База за сравнение: Съществува проект
на стратегията през 2012 г.
Цел: Стратегията е приета през 2013 г.,
положение на прилагането до 2017 г.
(да се уточни)
Индикатор: Брой на финансираните
програми за увеличаване на записването в училищата и предотвратяване
на отпадането от училище в 3 пилотни
области
База за сравнение: Ще се уточни през
2013 г.
Цел: Ще се уточни през 2013 г.
Индикатор: Дял на училища в цялата
страна, използващи система за управление на информацията, която позволява
идентификацията на незаписаните деца
и анализ на риска от отпадане на уязвими деца
База за сравнение: Не съществува такава
система през 2012 г.

База за сравнение: 0 % направления
през 2012 г.
Цел: 20 % до 2016 г.
Индикатор: Изпълнението на услугата здравен патронаж в цялата страна
(включително методология и финансов
стандарт)
База за сравнение: Не съществува методология или финансов стандарт за тази
услуга през 2012 г.
Цел: До 2017 г. услугата здравен патронаж
е бюджетирана в съответствие с финансов стандарт и прилагана в съответствие
с междусекторна методология, приета
от компетентните ведомства, която
отговаря на международните стандарти

% момчета, област с богато/
бедно население, етнос, с увреждане
Начално средно (V – VIII клас)
80,6% общо (2010 г.), % момичета, % момчета, област с
богато/бедно население, етнос,
с увреждане
Це л: Основно о бра зова н ие
95,5 % общо, % момичета, %
момчета, област с богато/бедно
население, етнос, с увреждане;
Начално средно 85 % общо,
% момичета, % момчета, област с богато/бедно население,
етнос, с увреждане;
Индикатор: Брой деца отпадащи от задължителната форма
на обучение (по клас, област,
пол, етнос)
База за сравнение: основно
образование (I – IV клас)
5928 общо (2010 г.), брой момичета, по етнос, област с богато/
бедно население;
начално средно (V – VIII клас)
7578 общо (2010 г.), брой момичета, етнос;
Цел: 30 % намаление и в класовете, и в целта по пол, етнос, области с богато/бедно
население;
Индикатор: Брой деца, необхванати от образователната
система, на възраст 14 – 18
години, които посещават образование „втори шанс“ (по
пол, област, етнос)
База за сравнение: Общо, момичета, области с богато/бедно
население, етнос; 2011 г. – 70
завършили вечерно обучение,
346 – задочно и други форми
на обучение
Цел: 30 % увеличение (общ
брой), цел по пол, област, етнос;

1. 3. До к р а я н а
2017 г. държавните институции от
всички нива с подк репата на НПО
и о бра з оват е л н и
институции изпълняват стратегии за
повишаване записването в училище,
предотвратяване на
отпадането от училище и програми
„вт ори ша нс“ на
деца, особено момичета от ромски
произход и деца с
увреждания, които
не са записани, отпаднали са или са
в риск от отпадане
от училище, преди
да са завършили задължителната образователна степен.

Индикатори и база за сравнение

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 94

МП, МОН,
АСП, ДАЗД,
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Индикатор: Влизане в сила на Закон
за правосъдие за деца, който включва
механизми за междусекторна координация и интегрирани алтернативи на
лишаването от свобода на деца в конфликт със закона
База за сравнение: Не съществува интегрирано законодателство (2012 г.)
Цел: Ново законодателство в областта
за правосъдие за деца е разработено
до 2015 г.
Индикатор: % на изпълнените дейности
по Пътната карта за изпълнение на
концепцията за държавна политика в
областта на правосъдието за детето.
База за сравнение: 22 конкретни дейности от Пътната карта за изпълнение
на концепцията за държавна политика
в областта на правосъдието за детето
(2012 г.)
Цел: 40 % от дейностите са приложени
до 2014 г.

Цел: До 2017 г. 60 % от училищата в
страната
И н д и к ат ор: Д я л на изц я ло фи на нсираните програми „Втори шанс“ за
образование и професионална ориентация на младежи, които не завършват
задължителната образователна степен
База за сравнение: 0 (2012 г.)
Цел: Два вида програми са развити и приложени в една пилотна област до 2017 г.
И н д и к ат ор: Д я л на изц я ло фи на нсираните програми „Втори шанс“ за
образование и професионална ориентация на младежи, които не завършват
задължителната образователна степен
База за сравнение: 0 (2012 г.)
Цел: Два вида програми са развити и
приложени в една пилотна област до
2017 г.

Индикатор: Брой деца в конфликт със закона (дезагрегирани по възраст и пол)
База за сравнение: 4829 младежи нарушители, от които 745
момичета (на възраст 14 – 17
години през 2012 г.); 1475 младежи нарушители (под 14-годишни), от които брой момичета
282;
Цел: 10 % намаляване на всички младежи нарушители
Индикатор: Брой деца, лишени
от свобода (дезагрегирани по
възраст и пол)
База за сравнение: 275 деца
във всички видове корекционно-възпитателни институции
(2012 г.); 80 деца под 14-годишна
възраст, лишени от свобода,
в корекционно-възпитателни
институции (2012 г.); брой момичета 52 (2012 г.);
Цел: 40 % намаляване на броя
деца във всички видове корекционно-възпитателни институции;
10 % намаляване на броя затворени деца (14 – 18-годишни);
60 % намаляване на броя затворени деца под 14-годишна
възраст

1.4. До края на
2015 г. Правителството инициира
промени в законодателство, които
въвеждат междусекторна координация и алтернативи на лишаването от свобода за
деца в конфликт
със закона.

Индикатори и база за сравнение

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)
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Индикатор: Брой на решенията, насочващи децата в конфликт със закона към
алтернативни мерки в една пилотна
област
База за сравнение: 0 решения, насочващи децата в конфликт със закона към
алтернативни мерки
Цел: До 2015 г. 60 % от решенията,
насочващи децата в конфликт със закона към алтернативни мерки в една
пилотна област
До 2017 г. 60 % от решенията, насочващи
децата в конфликт със закона към алтернативни мерки в три пилотни области

Индикатори и база за сравнение

2. До 2017 г. националните
сдружения в подкрепа на децата
(включително и държавните
институции, международната
общ ност, г ра ж данското об щес т во, час т н и я т сек т ор и
медии те) моби лизи рат подкрепа, капацитет и ресу рси
за постигне на значителен
напредък в спазването правата
на българските деца и младежи
Индикатор: Положение на заключителните наблюдения на
КПД (ref. CRC/C/BRG/CO/2)
за независимото наблюдение
на правата на децата (№ 15),
за националните системи за
събиране на данни (№ 19), и
за участието на гражданското
общество в насърчаването и
наблюдението правата на децата (№ 23)
База за сравнение: Заключителните наблюдения 15 и 23
са неизпълнени (2011 г.)
Цел: Заключителни наблюдения

2.1. До 2017 г. в
страната функционира независима
система за мониторинг на правата
на детето с капацитет за редовно
събиране на данни
за положението на
децата.

Индикатор: брой на независимите доклади за мониторинг на правата на детето,
предоставени от органите за наблюдение
на правата на детето и човешките права
от НПО в България
База за сравнение: 1 общ, предоставен
от ДАЗД; 2 тематични, изготвени от
НМД и БХК
Цел: 2 подробни доклада на година; наличие на качествени тематични доклади
по ключови въпроси
Индикатор: изпълнението на препоръките от прегледа на националната стратегия за детето 2008 – 2018 г. относно
създаването на независима система за
мониторинг на правата на детето като
част от независим орган за наблюдение
на правата на детето.
База за сравнение: преглед на препоръчаното установяване на независима
организация за наблюдение правата на
децата
Цел: до 2017 г. е установена независима
организация за наблюдение правата на
децата, която работи в съответствие с
международните стандарти

Парламен т,
М и н ис т ерск и
с ъве т, Омбудсман, МП,
ДАЗД, МВнР,
НСИ, НПО

75
250

75
250

75
250

250

75

1250
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Програмен компонент 2: Сдружения и национален капацитет за мониторинг на правата на детето

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)

С Т Р.
ВЕСТНИК
БРОЙ 94

ДАЗД, Омбудс м а н , МОН ,
областни и
местни власти,
НПО

75
250

75
250

75
250

250

Други ресурси

75

Редовни ресурси

250

75

1250

375
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Индикатор: Прилагането на правото на
зачитане възгледите на детето
База за сравнение: Зачитането възгледите на детето не се спазва последователно в разпоредбите и практиките
на национално и местно ниво (2012 г.)
Цел: До 2017 г. промени в регулаторните
разпоредби гарантират правото на децата
да изразяват своето мнение открито и
техните възгледи да бъдат зачитани в
образователните институции, правните
процедури и изготвянето на политически
документи, които ги засягат
Индикатор: на общините, подкрепящи
работата на детските съвети като част

Индикатор: Ратифициране на факултативен протокол към Конвенцията за
правата на детето за процедурата по
комуникации (подаване на жалби)
База за сравнение: Факултативният протокол към КПД за процедура за съобщаване
(OPIC) не е ратифициран през 2012 г.
Цел: протоколът е подписан до 2014 г.
и работеща процедура за събиране на
сведения, както е описана в протокола,
е напълно приложена до 2017 г.
Индикатор: Наличие на централизирана
система за събиране на подробни данни за правата на децата със специален
акцент върху уязвимите групи, включително момичета и момчета от маргинализираните етнически малцинства
и децата с увреждания
База за сравнение: Няма централизирана
система за данни за деца (2012 г.)
Цел: До 2017 г. работи централизирана
система за всеобхватно събиране на
информация за правата на децата със
специфичен фокус върху уязвими групи,
осигуряваща дезагрегирано представяне
на данни

15 и 23 са адресирани или е
отбелязан значителен напредък
в системата за наблюдение,
която: 1) насърчава правата
на децата, 2) редовно оценява влиянието на публичните
политики върху уязвимите и
маргиналиризирани деца, 3)
дава възможност за набиране
на надеж дна, дезагрегирана
информация за децата и нарушенията на техните права,
4) наблюдава положението на
децата в най-уязвимите области
чрез публично-частни „обсерватории“, и 5) предоставя достъпни и ефективни механизми
за жалби от страна на децата
и техните представители
Индикатор: Положение на заключителните наблюдения на
КПД (ref. CRC/C/BRG/CO/2)
за разпространението на Конвенцията и обучения (№ 21)
и за зачитане възгледите на
детето (№ 27)
База за сравнение: Заключителните наблюдения 21 и 27
са неизпълнени (2011 г.)
Цел: Заключителните наблюдения 21 и 27 са адресирани
или е отбелязан значителен
напредък във: 1) капацитета
на медиите за наблюдение и
застъпничество за предотвратяване нарушенията правата
на децата без причиняване на
вреда на децата, 2) капацитета
на частния сектор и медиите
да закрилят и да се застъпват
за правата на децата, 3) ниво-

2.2. До 2017 г. централните, региона лните и местните власти са въвели политики и
механизми, които
осигуряват участ ие на децата и
младежите в решен и я та, зася га щ и
тяхното благосъстояние.

Индикатори и база за сравнение

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)
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ВЕСТНИК
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Медии, НПО,
частни фирми,
ДАЗД, Омбудсман

75

75

Други ресурси

75

75

375

ДЪРЖАВЕН

75

Редовни ресурси

Изпълняващи Индикативни ресурси (в хиляди щ.д.)
партньори
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо
40

Индикатор: Брой на партньорства с
медии, свързани с мониторинг и застъпничество за правата на детето
База за сравнение: 4 основни партньорства в страната през 2012 г.
Цел: 10 нови медийни партньорства,
създадени с подкрепа на УНИЦЕФ на
национално и местно ниво в подкрепа на
застъпничеството за правата на децата,
до края на 2017 г.
Индикатор: Брой на обединения и организациите на гражданското общество
за подкрепа на правата на детето
База за сравнение: 1 (2012 г.)
Цел: 4 обединения с организации на
гражданското общество, включително
национа лни м реж и, професиона лни
сдружения, и групи НПО по конкретни
теми

от общинския съвет на местно ниво
База за сравнение: По-малко от 20 % от
общините сътрудничат с детските съвети
или други форми на детско участие в
планирането на политики, свързани с
децата (2012 г.)
Цел: Повече от 50 % от общинските
съвети работят в тясно сътрудничество
с детските съвети до 2017 г.
Индикатор: Брой на решенията, взети от
общинските съвети в шест пилотни общини по отношение на благосъстоянието
на малки деца и младежите, момчета
и момичета, които са консултирани с
детските съвети и са зачели мнението
на децата
База за сравнение: 0 през 2012 г.
Цел: Всички решения, които се отнасят до благосъстоянието на децата и
младежите, са консултирани и зачитат
възгледите на децата в шест пилотни
общини до 2017 г.

то на подкрепа за политики,
съобразени с децата на местно
ниво от „общините – приятели
на детето“, 4) положението на
гаранциите за засилено участие
на деца и младежи в решенията, които влияят върху живота
им, 5) нивото на подк репа
от широката общественост за
инициативи, свързани с уязвимите деца в България, а също
и други страни

2.3. До 2017 г.
м е д и и т е , Н ПО,
бизнесът, деца и
младежи участват
в партньорства и
сдружения за мониторинг, защита
и популяризирането на правата на
детето.

Индикатори и база за сравнение

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)

С Т Р.
ВЕСТНИК
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250
250

250
250

250
250

250

Други ресурси

250

Редовни ресурси

250

250

1250

1250

Изпълняващи Индикативни ресурси (в хиляди щ.д.)
партньори
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо

Индикатор: Брой на бизнеси, подкре- М Вн Р, Н ПО,
пящи УНИЦЕФ в България и другаде медии, частни
База за сравнение: 7 (2012 г.)
фирми
Цел: 13
Индикатор: Набрани средства от корпоративни секторни партньори
База за сравнение: $245 000 (2011 г.)
Цел: $3 000 000 до края на 2017 г.
Индикатор: Набрани средства от физически лица

Индикатор: Брой на бизнесите, които
подкрепят и участват в инициативата за
бизнес принципите и правата на детето
База за сравнение: 0 (2012 г.)
Цел: 20 частни фирми участват в инициативата до 2017 г.
Индикатор: Брой статии и съобщения в
електронните медии, които нарушават
принципите на етично отразяване на деца,
заложени в Споразумението за етично
отразяване на деца, прието през 2012 г.
База за сравнение: Ще бъде установена в
началото на 2013 г.
Цел: 50 % намаляване на броя статии и
съобщения в електронните медии до 2015 г.
Индикатор: Брой на деца и млади хора,
ангажирани в училищната инициатива
Образование за развитие на солидарност
към нуждаещи се деца
База за сравнение: 0 (2012 г.)
Цел: 20 000 деца и младежи участват в
училищните инициативи на „Образование
за развитие“ през 2017 г.
Индикатор: % на представители на обществото, които разбират негативните последствия и вредите от институционалната
грижа за развитието на детето
База за сравнение: Ще бъде установено
през 2013 г.
Цел: 30 % увеличение до 2017 г.

Индикатори и база за сравнение

ДЪРЖАВЕН

2.4. До 2017 г. широката общественост и част ни я т
сек тор моби лизират финансови
ресурси в подкрепа на най-необлаг оде т е лс т в а н и т е
деца в Българи я
и по света.

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)
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База за сравнение: $547 773 (2011 г.)
Цел: $3 300 000 до края на 2017 г.
Индикатор: Брой редовни дарители,
които подкрепят работата на УНИЦЕФ
в България и в чужбина
База за сравнение: 542 редовни дарители
(2011 г.)
Цел: 5800 редовни дарители до края
на 2017 г.
Индикатор: Набрани средства от редовни дарители, които подкрепят работата
на УНИЦЕФ в България и в чужбина
База за сравнение: $30 897 (2011 г.)
Цел: $2 000 000 до края на 2017 г.
Индикатор: Набрани средства в подкрепа на призиви за извънредни ситуации
База за сравнение: $0 (2011 г.)
Цел: $800 000 до края на 2017 г.

Индикатори и база за сравнение

Изпълняващи Индикативни ресурси (в хиляди щ.д.)
партньори
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. Общо
42
ДЪРЖАВЕН

АСП – Агенция за социално подпомагане.
БХК – Български хелзинкски комитет.
ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето.
КПД – Комитет по правата на детето; Конвенция за правата на детето.
МЗ – Министерство на здравеопазването.
ММС – Министерство на младежта и спорта.
МОН – Министерство на образованието и науката.
МП – Министерство на правосъдието.
МТСП – Министерство на труда и социалната политика.
МФ – Министерство на финансите.
НПО – Неправителствени организации.
НСИ – Национален статистически институт.
НМД – Национална мрежа на децата.

Очаквани резултати (с Инди- Очаквани резул1
катори и база за сравнение) тати (преки резултати)

С Т Р.
ВЕСТНИК
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Универсален периодичен доклад по
правата на човека
Представяне на резултатите от изследването на деца с родители в чужбина
Конференция за ранно детско развитие

2013
Док ла д ва не по
Кон вен ц и я та на
ООН за правата
на детето

2015

2016

2017

Годишен преглед на про- С р е д н о с р о ч е н Годишен преглед на Годишен преглед на
грамата
преглед
програмата
програмата

2014

Ключовите лидерски области (КЛА)
KЛA 1 i и KЛA 6 ii.
2. Изследване на причините за
незаписване в училище.
3. Изследване на децата с родители в чужбина.
4. Изследване на родителските
нагласи относно правата на децата
(Национална мрежа за децата, УНИЦЕФ).
5. Проучване на разпознаваемостта, осведомеността и въздействието на УНИЦЕФ (във връзка с
комуникационните и фондонабиращите кампании).
6. Оценка на отразяването на
работата на медиите от гледна точка
на правата на децата.
7.
Оценка на разви т иет о на
децата и младежите от Могилино
след настаняването им в други институции и услуги.
8. Анализ на несъответствията
и пропуски в съществуващата правна
и административна рамка в областта
на детското правосъдие.
9.
Ситуационен анализ и оценка
на нуждите на третата демонстрационна област (KЛA 1, KЛA 6).
марка на УНИЦЕФ и
оценка на дарителската
култура.
2. А на лиз на финансовата ефективност
на различните видове
формална грижа (съвместно с отговорните
институции на национално и местно ниво
(KЛA 1).
3. Из с лед ва не на
достъпа до здравни услуги за деца (KЛA 6).
4. Проучване „Гласовете на децата“.
5. Анализ на причините за детска смъртност (KЛA 6).
ри шанс“
2. П о д г о т овк а на си т уационен анализ
(KЛA 1, KЛA 6)

нагласи и пратки по
KЛA 1 и KЛA 6.
2. О ц е н к а н а
отразяването на работата на медиите
от гледна точка на
правата на децата.
3. О ц е н к а
на поли т ик и те и
механизм ите за детско участие.

мостта, осведомеността и въздействието на УНИЦЕФ
(във връзка с комуникационните и
фондонабиращите
кампании).

Проучвания и из1. Базисни индикатори и клю1. Информираност
1. О ц е н к а
1. Ключови въ1. Проучване
следвания
чови въпроси, свързани с нагласи по за логото и запазената на услугите „вто- проси, свързани с н а р а з по з н а в ае -

Ва ж н и вът р еш н и Годишен преглед на програмата
събития

Основн и с ъби т и я
и п роцеси, кои то
използват резултати от изследвания
и данни

Многогодишен интегриран план за мониторинг и оценка – България (2013 – 2017 г.)

Приложение II. Интегриран план за мониторинг и оценка към Плана за действие по Програмата в България 2013 – 2017 г.

БРОЙ 94
ДЪРЖАВЕН
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7895

KЛA 1 – Правото на децата на семейна среда.
KЛA 6 – Благосъстояние на малките деца.

доклад

н а Годишен док ла д Годишен док лад на Годишен доклад на
на УНИЦЕФ
УНИЦЕФ
УНИЦЕФ
Ситуационен анализ

Годишен доклад на УНИЦЕФ
Год и ш е н
Изследване за децата с родители в УНИЦЕФ
чужбина

Публикации
(по избор)

НСИ/Евростат
НСИ/Евростат
НСИ/Евростат
НСИ/Евростат
Го д и ш н и д о к л а д и н а Годишни доклади Годишни доклади на Годишни док ла ди
ДАЗД и АСП
на ДАЗД и АСП ДАЗД и АСП
на ДАЗД и АСП

1. Подкрепа на партньорите на национално ниво при Подкрепа за развиването на централизирана система за съдокладването по Конвенцията за правата на детето (доклад биране на всички данни за правата на децата със специфичен
фокус върху уязвимите групи
на държавата; доклад на Омбудсмана, доклади на НПО).
2. Помощ при създаването на мониторигови системи
в областта на деинституционализацията и правосъдието за
деца.

ii

i

2017

ТрансМоне (KЛA 1, ТрансМоне (KЛA 1,
KЛA 6)
KЛA 6)
CRING (KЛA 6)
CRING (KЛA 6)

Оценка на интервенциите, насочени към
отпадащите от училище

2016

ДЪРЖАВЕН

Пови ша ва не на
капацитета, свърз а н с мо н и т о р ирането и оценката
(УНИЦЕФ и партньори)

Основни дейности НСИ/Евростат
н а п а р т н ь о р и т е , Годишни доклади на ДАЗД и АСП
свърза н и с ъ с с ъбирането на данни

ТрансМоне
(KЛA 1, KЛA 6)
CRING (KЛA 6)

държавните институции на развитието
на приемната грижа (KЛA 1).
4. Оценка, включително и на въздействието на домашните посещения в
една/две демонстрационни области (KЛA
6).
5. Външна оценка на изпълнението
на програмата на УНИЦЕФ.

2015

Съвместна оценка на работата на Ом1. Оценка на въздействието на пробудсмана относно независимия мони- екта „Семейство за всяко дете“ (KЛA 1).
торинг и популяризиране на правата
2. Оценка на въздействието на прона децата
екта „Деца в риск зад решетки“.
(УНИЦЕФ, Омбудсман)
3. Оценка, извършена съвместно с

2014
44

Системи за наблю- ТрансМоне (KЛA 1, KЛA 6)
ТрансМоне (KЛA 1,
дение
CRING (KЛA 6)
KЛA 6)
Система за мониториране на програ- CRING (KЛA 6)
мата за домашни посещения в една от
демонстрационните области

Оценки

2013

С Т Р.
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за
отпускане на целева помощ за отопление
(обн., ДВ, бр. 49 от 2008 г.; изм., бр. 59 и 67
от 2008 г., бр. 72 от 2009 г., бр. 52 от 2010 г.,
бр. 45 от 2012 г., бр. 48 и 57 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава нова ал. 4:
„(4) При промяна на цената на електро
енергията, която води до промяна на месечния размер на целевата помощ за отопление
по ал. 1 до десет процента за съответния
отоплителен сезон, целевата помощ може да
се определи по реда на ал. 3 в размера є от
предходния отоплителен сезон.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. В случаите, при които с издадените
до влизането в сила на тази наредба заповеди
за отпускане на целева помощ за отопление
е определен размер на помощта, който съот
ветства на размера, определен по реда на
чл. 3, ал. 3 за отоплителен сезон 2013/2014 г.,
не се издават нови заповеди.
§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 ноември
2013 г.
Министър:
Хасан Адемов
8033

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

Правилник за изменение и допълнение на
Устройствения правилник на Контролнотехническата инспекция към министъра на
земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 20 от
2001 г.; изм., бр. 64 от 2001 г., бр. 4 от 2002 г.,
бр. 52 и 88 от 2003 г., бр. 11 и 37 от 2006 г.,
бр. 78 от 2008 г., бр. 32 и 56 от 2009 г., бр. 47 от
2010 г., бр. 83 от 2011 г., бр. 21 и 62 от 2012 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 1 думите „и адрес на управление София 1618, Столична община, район
„Овча купел“, бул. Цар Борис III № 136, вх.
Б, ет. 8“ се заменят с „гр. София“.
§ 2. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 8 се отменя.
2. В т. 9а думите „земеделската и горската
техника“ се заменят с „техниката“.
3. Точка 16 се отменя.
§ 3. В чл. 9, ал. 3 числото „134“ се заменя
със „126“.
§ 4. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В т. 3 думата „инспекцията“ се заменя
с „дирекцията“.
2. В т. 7 думите „работа на инспекцията“
се заменят с „работа на дирекцията“.

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 5

3. В т. 12 думите „специализираната администрация“ се заменят с „Главна дирекция
„Регистрация, контрол и правоспособност за
работа с техниката“.
§ 5. В чл. 14, т. 9, буква „а“ думите „земеделската и горската техника“ се заменят
с „техниката“.
§ 6. Член 15 се отменя.
§ 7. В чл. 28, т. 6 думите „ръководителя на
съответната регионална служба“ се заменят
с „лицата по чл. 27“.
§ 8. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Главният директор на Главна дирекция „Регистрация, контрол и правоспособност
за работа с техниката“ и лицата по чл. 27
имат правата и задълженията по чл. 28 и 29.“
§ 9. Приложение № 1 към чл. 9, ал. 3 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 9, ал. 3
Обща численост на персонала в Контролно-техническата инспекция – 126 щатни бройки
Изпълнителен директор
1
Главен секретар
1
Обща администрация
9
в т.ч.:
Дирекция „Правно, информационно, стопанско и финансово обслужване“
9
Специализирана администрация
115
в т.ч.:
Главна дирекция „Регистрация, контрол
и правоспособност за работа с техниката“ 94
в т.ч.:
Регионални служби
89
Главна дирекция „Изпитване и сертифициране“
21“

Заключителна разпоредба
§ 10. Правилникът влиза в сила от 1 ноември 2013 г.
Министър:
Димитър Греков
7976

Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 1 от 2008 г. за изискванията за търговия с
яйца за консумация (обн., ДВ, бр. 7 от 2008 г.;
изм., бр. 9 от 2012 г.)
§ 1. В наименованието на наредбата думите
„за консумация“ се заличават.
§ 2. В чл. 1, т. 1 след думите „опаковката на яйца“ се добавя „от кокошки от вида
Gallus gallus“.
§ 3. Създава се чл. 2а:
„Чл. 2а. Изискванията на наредбата относно
окачествяването и опаковката на яйцата не се
прилагат за яйцата, които се продават като

С Т Р.
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директна доставка на малки количества яйца
по реда и съгласно изискванията, определени
в Наредба № 26 от 2010 г. за специфичните
изисквания за директни доставки на малки
количества суровини и храни от животински
произход (обн., ДВ, бр. 84 от 2010 г.; изм. с Решение № 16678 от 16.12.2011 г. на ВАС – бр. 46
от 2012 г.), от производителя:
1. до краен потребител или местен обект
за търговия на дребно, разположен в същата
административна област, на който е ползвател, наемател или собственик извършващият
доставката първичен производител (фермер
или сдружение на фермери);
2. до местни обекти за обществено хранене, разположени в същата административна
област;
3. до общински пазари, разположени в
същата административна област.“
§ 4. В наименованието на раздел II думите
„за консумация“ се заличават.
§ 5. Член 3 се изменя така:
„Чл. 3. (1) Яйцата по чл. 2а се маркират с
код на производителя.
(2) Собствениците на животновъдни обекти
и производителите, отглеждащи до 50 кокошки, които предлагат яйца на общинските
пазари, могат да не маркират яйцата с код на
производителя, при условие че на мястото на
продажбата са посочени номерът на фермата
и името на производителя.“
§ 6. В чл. 3а след думата „яйцата“ думите
„за консумация“ се заличават, а след думите „екстра качество“ се добавя „екстра или
екстра пресни“.
§ 7. Създава се раздел ІІа „Качествени
характеристики на яйцата“ с чл. 3б и 3в:
„Раздел ІІа
Качествени характеристики на яйцата
Чл. 3б. Яйцата се окачествяват според
преснотата, морфологичните си качества и
начина на съхранение, както следва:
1. клас „А“ или „пресни яйца“, в т.ч. група
„екстра качество“;
2. клас „Б“ – яйца, които не отговарят на
изискванията за категория „А“.
Чл. 3в. (1) Окачествените и готовите за
предлагане на пазара яйца клас „A“ трябва
да имат следните качествени характеристики:
1. черупка и кутикула: нормална форма,
чисти и неповредени;
2. въздушна камера: височина, ненадвишаваща 6 мм, неподвижна; за яйцата, които ще
се продават в категория „екстра“, не трябва
да надвишава 4 мм;
3. жълтък: видим при овоскопиране като
сянка с неясни конт у ри; без значителни
отклонения от централното положение при
въртене на яйцето;
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4. белтък: ясно прозиращ;
5. зародиш: незабележимо развитие;
6. чужди тела: не се разрешава;
7. особен мирис: не се разрешава.
(2) Яйцата клас „A“ не трябва да се измиват
или почистват преди или след сортирането
освен в случите, предвидени в член 3 от Регламент 589/2008.
(3) Яйцата клас „A“ не трябва да бъдат подлагани на никакви обработки за консервиране,
нито да бъдат охлаждани в помещения или
заводи, където температурите се поддържат
изкуствено по-ниски от + 5 °C. Не се смятат
за охладени яйца, когато са транспортирани
при температура под + 5 °С за по-малко от
24 часа или когато са изложени за продажба
в обект за търговия на дребно за не повече
от 72 часа.
(4) Яйцата от клас „Б“ са яйца, които не
отговарят на качествените характеристики,
предвидени в т. 1. Яйцата от клас „A“, които
вече не притежават посочените характеристики, може да бъдат прекласирани в яйца
клас „Б“.“
§ 8. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Яйцата от клас „Б“ могат да се доставят
само на обекти на хранителната промишленост и се маркират върху черупката с кода на
производителя и ясно видима червена точка
с диаметър най-малко 5 мм.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) Не се маркират с код на производителя замърсени или пукнати яйца със запазена
подчерупкова ципа, когато маркирането не е
възможно по технически причини.“
§ 9. В чл. 5 думите „от клас „А“ се заличават.
§ 10. В чл. 7, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Основният текст се изменя така:
„(2) Опаковките на яйцата за промишлени цели са с червен етикет или лента, върху
които ясно и четливо е изписано:“.
2. Създава се т. 3:
„3. името и адреса на оператора, за който
са предназначени яйцата, и името и адреса
на оператора, който ги изпраща.“
§ 11. В чл. 7а се създава ал. 4:
„(4) Маркиране на опаковки с яйца от
категория „екстра“:
1. думите „екстра“ или „екстра пресни“
могат да се използват като допълнително
указание върху опаковките, съдържащи яйца
от клас „А“, до деветия ден след снасянето
на яйцата;
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2. когато се използва указанието, посочено
в т. 1, датата на снасяне и ограничителният
период от девет дни трябва да са посочени на
опаковката по ясно видим и напълно четлив
начин.“
§ 12. В чл. 9 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Обучението на кандидатите за окачествители се извършва от Селскостопанската
академия, университети, обучаващи специалисти по птицевъдство и/или Продуктов борд
за яйца, птиче и заешко месо, след проведен
курс за обучение по програма, одобрена от
МЗХ, и успешно положен изпит.“
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) Окачествители могат да бъдат лица,
навършили 18 години, със завършено средно
образование и придобили правоспособност
при условията и по реда на ал. 2.“
§ 13. Създава се раздел „Допълнителна
разпоредба“ с § 1:
„Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Яйца“ са яйца в черупка, които не са
счупени, инкубирани или топлинно обработени
яйца и които са снесени от кокошки от вида
Gallus gallus и са предназначени за директна
човешка консумация или за приготвяне на
яйчени продукти.
2. „Хранителна промишленост“ означава
предприятие, което произвежда яйца и техни
продукти, предназначени за консумация от
хората, с изключение на заведенията за обществено хранене.
3. „Счупени яйца“ са яйцата с пукнатини
както на черупката, така и на мембраната, в
резултат на което се разкрива съдържанието
на яйцето.
4. „Инкубирани яйца“ означава яйца от
момента на вкарването им в инкубатор.
5. „Яйца за промишлени цели“ са яйца,
непредназначени за консумация от хора.
6. „Единични продажби“ означава предлагането на яйца, които не са в опаковки, за
търговия на дребно до крайния потребител.
7. „Краен потребител“ означава окончателния потребител на хранителен продукт,
който няма да използва храната като част
от някаква стопанска операция или дейност,
свързана с хранителната стока.
8. „Екстра“ или „екстра пресни“ са яйца
клас „A“ до деветия ден след снасянето на
яйцата.“
§ 14. В заключителните разпоредби досегашните § 1, 2, 3 и 4 стават съответно § 2,
3, 4 и 5.
Министър:
Димитър Греков
7978
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Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и
транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (обн., ДВ,
бр. 23 от 2008 г.; изм., бр. 9 от 2009 г., бр. 27
от 2010 г., бр. 23 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.)
§ 1. В ч л. 1, а л. 2 д у ми те „Регламен т
853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне
на специфичните хигиенни правила за храните от животински произход“ се заменят с
„Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 29 април 2004 г.
относно определяне на специфичните хигиенни
правила за храните от животински произход
(ОВ L 139 от 30.4.2004 г.) (Регламент (ЕО)
№ 853/2004)“.
§ 2. В чл. 2 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1, буква „в“ след думите „Закона
за храните“ се поставя запетая и се добавя „с
изключение на фермите от 3 и не повече от 10
млечни крави, в които е осигурено хладилно
съхранение на млякото (извън помещенията,
в които се отглеждат животните), и същите
се водят на списък в съответната Областна
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
с регистрационния номер на фермата“.
2. В ал. 2 след думата „собственикът“ се
добавя „или ползвателят“.
3. В ал. 4 след думата „собственика“ се
добавя „или ползвателя“.
4. В ал. 5 след думата „собствениците“ се
добавя „или ползвателите“.
5. В ал. 9 след думата „собственик“ се
добавя „или ползвател“.
6. В ал. 10 след думата „собствеността“ се
добавя „или ползването“, а след „собственик“
се добавя „или ползвател“.
§ 3. В чл. 6, ал. 1 съюзът „или“ се заменя
със запетая, а след думите „Закона за храните“ се добавя „или във ферми по чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „в“.
§ 4. В чл. 7 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Към всяка ферма първа група с не
по-малко от 5 млечни крави се изгражда
ПСМ – F, във ферма по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“ може да се изгражда ПСМ – F.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В ПСМ – F по ал. 1 и във ферма по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“ не се приема мляко,
произведено в други ферми.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 5. В чл. 13 се правят следните изменения
и допълнения:
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1. В ал. 2 след думите „ПСМ – F“ се поставя
запетая и се добавя „от млякото, съхранявано
при хладилни условия във ферми по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „в“.
2. В ал. 3 след думата „собствениците“ се
добавя „или ползвателите“.
3. В ал. 7 след думите „ПСМ – F“ се поставя запетая и се добавя „във ферма по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „в“.
§ 6. В чл. 14, ал. 1 думите „с ПСМ – F,“ се
заличават, а след думите „чл. 10,“ се добавя
„ал. 1,“.
§ 7. В чл. 15 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 3 след думите „от ПСМ – F“ се
поставя запетая и се добавя „от фермата по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“, а думите „и МСП“
се заменят с „и от МСП“.
2. В ал. 5 след думите „на ПСМ – F“ се
добавя „на фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“.
3. В ал. 6 след думите „за ПСМ – F“ се
добавя „фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“.
§ 8. В чл. 18 след думите „от ПСМ – F,“ се
добавя „фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“,
а думите „на фермата с ПСМ – F“ се заменят
с „на фермите“.
§ 9. В чл. 19 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думите „на ПСМ – F“ се
поставя „запетая“ и се добавя „от млякото,
съхранявано при хладилни условия във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“.
2. В ал. 4 думите „собственика на ПСМ – F“
се заменят със „собственика или ползвателя
на фермата“.
§ 10. В чл. 20, ал. 1 след думите „представители на ПСМ – F“ се добавя „или на
фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“.
§ 11. В чл. 21, ал. 1, т. 2 след думата „МСП“
се поставя запетая, а думите „или ПСМ – F“
се заменят с „ПСМ – F или фермата по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „в“.
§ 12. В чл. 24, ал. 1 след думите „ПСМ – F“
се добавя „във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1,
буква „в“.
§ 13. В чл. 26 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „и МСП“ се добавя
„и от млякото, съхранявано при хладилни
условия във фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1,
буква „в“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Официалните ветеринарни лекари отразяват констатациите от всяка проверка на
ПСМ – F, фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“ и МСП в констативен протокол, който
се съхранява във всяко ПСМ – F, фермата
по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“, МСП и при
официалния ветеринарен лекар.“
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§ 14. В чл. 27 думата „месечно“ се заменя
с „на три месеца“, думите „независима акредитирана“ се заличават, след думата „лаборатория“ се добавя „от системата на БАБХ“, а
думите „за вземане на мерки“ се заличават.
§ 15. В чл. 28 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „по показателите за ОБМ,
ОБСК и наличие на инхибитори в суровото
краве мляко“ се заменят с „и официалния
контрол по чл. 27“.
2. В ал. 3 след думите „от ПСМ – F“ се
поставя запетая и се добавя „всяка ферма по
чл. 2, ал. 1, т. 1, буква „в“.
§ 16. В чл. 29, ал. 1 след думите „ПСМ – F,“
се добавя „фермата по чл. 2, ал. 1, т. 1, буква
„в“.
§ 17. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Когато официалните ветеринарни
лекари установят нарушения на изискванията на тази наредба или на Регламент (ЕО)
№ 853/2004 в ПСМ – F, фермата по чл. 2,
ал. 1, т. 1, буква „в“ или МСП, предприемат
мерки по чл. 253 ЗВД.“
§ 18. В приложение № 3 думите „име на
собственика или ползвателя на ПСМ – F или
МСП“ се заменят с „име на собственика или
ползвателя на ПСМ – F, ферма по чл. 2, ал. 1,
т. 1, буква „в“ или МСП“.
§ 19. Навсякъде в наредбата думите „Регламент 853/2004/ЕС“ се заменят с „Регламент
(ЕО) № 853/2004“.
Заключителна разпоредба
§ 20. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
7979

Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за дейността на
животновъдните стопанства в планинските
и другите необлагодетелствани райони (ДВ,
бр. 11 от 2011 г.)
§ 1. В чл. 3, ал. 3 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „чл. 2, 3,“ се заменят с
„чл. 2, ал. 1, чл. 3, ал. 1, 6, 7 и 8,“.
2. Точка 2 се изменя така:
„2. отговаря на изискванията на чл. 9, ал. 1,
т. 3 и чл. 10, т. 4 от Наредба № 44 от 2006 г.
за ветеринарномедицинските изисквания към
животновъдните обекти.“
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Стопанствата по чл. 2, ал. 1, т. 1 и 2
трябва да отговарят на изискванията за защита и хуманно отношение при отглеждане
на селскостопанските животни.“
2. Алинея 4 се изменя така:
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„(4) Местата за временно съхранение на
оборския тор в животновъдните стопанства
по чл. 2, ал. 1 се изграждат на разстояние не
по-малко от 10 м от естествени водоеми или
изградени за битови нужди водохранилища.
Ферми, разположени в нитратно уязвимите
зони, спазват изискванията на Наредба № 2
от 2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
(ДВ, бр. 27 от 2008 г.) освен в случаите при
сключен договор с оператор за ежедневно
извозване на торовите маси.“
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 думите „и 2“ се заличават.
2. В ал. 3 след думата „собственикът“ се
добавя „или ползвателят“.
§ 4. В чл. 6 след думата „целогодишно“
се добавя „пасищно“, а думите „на паша“ се
заличават.
§ 5. В чл. 7 думите „животните може да
се доят“ се заменят със „се допуска доене на
животните“, а „произведеното“ се заменя с
„добитото“ , съкращението „обн.“ и запетаята
след него се заличават.
§ 6. Навсякъде в наредбата след думата
„собствениците“ се добавя „или ползвателите“.
Заключителна разпоредба
§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър:
Димитър Греков
7980

МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА
И ЕНЕРГЕТИКАТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 16-334 от 2007 г. за топлоснабдяването
(обн., ДВ, бр. 34 от 2007 г.; попр., бр. 39 от
2007 г.; изм. и доп., бр. 58 от 2007 г. и бр. 45
от 2009 г.)
§ 1. В чл. 1 се създава ал. 3:
„(3) Разпоредбите на тази наредба не се
прилагат за лицата по чл. 39, ал. 4, т. 2 и 3 ЗЕ.“
§ 2. В чл. 3, ал. 3 думата „потребителите“
се заменя с „клиентите след представяне на
протокол с взето решение от общото събрание
на етажната собственост по реда на Закона за
управление на етажната собственост“.
§ 3. В чл. 12, т. 1 думата „хидравличен“
се заменя с „термохидравличен“, а думите „и
приетия температурен график“ се заличават.
§ 4. В чл. 17, ал. 2 след думите „техническите изисквания за присъединяване“ се
добавя „вида на отоплителната инсталация“.
§ 5. Член 34 се изменя така:
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„Чл. 34. (1) Топлопреносното предприятие
извършва настройка на абонатната станция
чрез промяна на разхода на топлоносител с
монтирания регулатор на налягането.
(2) Настройката по ал. 1 съответства на
действително инсталираната топлинна мощност на сградата. Лицето по чл. 139б ЗЕ при
изготвяне на изравнителната сметка описва
ежегодно действително инсталираната мощност на сградата и предоставя информацията
на топлопреносното дружество или доставчика
на топлинна енергия.
(3) Мощността на абонатната станция може
да се ограничава с технически средства в
рамките на допустими технологични ограничения от топлопреносното предприятие при:
1. дългосрочно намаляване на топлопот
реблението спрямо проектното;
2. доказано нама ление на топлинната
мощност на сградата вследствие предприети
мерки за подобряване на енергийната ефективност на сградата и/или реконструкция на
вътрешните отоплителни инсталации;
3. искане на представител на етажната
собственост след представяне на протокол
с взето решение от общото събрание на
етажната собственост по реда на Закона за
управление на етажната собственост или на
управителя на асоциацията на клиентите по
чл. 151, ал. 1 ЗЕ.“
§ 6. В чл. 45 ал. 1 се изменя така:
„(1) Клиентът има право на информация
за показанията на средствата за измерване
за търговско плащане, като данните за пос
тъпилото количество енергия в сградата за
месечния отчетен период се предоставят в
месечните фактури.“
§ 7. В чл. 52 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 3:
„3. допълнителен контролен топломер,
монтиран по искане на етажната собственост и за нейна сметка от топлопреносното
предприятие след подгревателя за отопление
в абонатната станция.“
2. В ал. 2 се добавя изречение второ: „Показанията на допълнителния контролен топломер се използват при изготвяне от лицето
по чл. 139б ЗЕ на годишната изравнителна
сметка.“
3. Алинеи 7 и 8 се изменят така:
„(7) В случаите, когато от топлопреносното предприятие/доставчика или от лицето
по чл. 139б ЗЕ е констатирано, че срокът на
съответствие на индивидуалните топломери
и/или водомери, определен със Закона за
измерванията, е изтекъл или същите са пов
редени, клиентът се уведомява писмено да ги
приведе в съответствие в тримесечен срок от
уведомяването.
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(8) В случаите, в които клиентът не изпълни
задължението си по ал. 7 в тримесечния срок
от уведомяването, за имота му се разпределя
топлинна енергия при условията на чл. 69,
ал. 2 и на т. 7.3.1 от приложението.“
§ 8. В чл. 61 се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 1 думите „топлопреносното предпри ятие или от доставчика на топлинна
енергия – самостоятелно, или чрез възлагане
на лице“ се заменят с „лицето“.
2. В ал. 3 думите „т. 1 и 4“ се заличават.
3. В ал. 4 думата „потребителите“ се заменя
с „етажната собственост“.
§ 9. В чл. 63 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Договорът между топлопреносното
предприятие или доставчика и лицата по
чл. 139б, ал. 1 ЗЕ се сключва при общи условия,
предложени от топлопреносното предприятие
или доставчика и одобрени от Държавната
комисия за енергийно и водно регулиране.“
2. В ал. 2 се правят следните изменения:
а) основният текст се изменя така:
„(2) Лицето, избрано от клиентите по реда
на чл. 139б ЗЕ, предоставя на топлопреносното
предприятие или доставчика, първоначално
или след настъпили промени, данни за:“;
б) точка 1 се изменя така:
„1. скалата на уреда или коефициента за
преизчисляване на показанията, прилагани
от него за отоплителните тела в сградите,
за които има сключен договор с етажната
собственост;“
в) в т. 2 буква „е“ се изменя така:
„е) количеството топлинна енергия, отдадена от сградната инсталация, съгласно решение
на общото събрание на етажната собственост
по един от следните варианти:
аа) по т. 6.1.1 от методиката, приложение
към чл. 61, ал. 1;
бб) по т. 6.1.2 от методиката, приложение
към чл. 61, ал. 1;
вв) по реално измерено количество енергия
за сградна инсталация от избрано от общото
събрание на етажната собственост лице в
присъствието на представител на топлопреносното предприятие и на представител на
етажната собственост;
гг) по фиксирана стойност за процент
сградна инсталация, предложена от лицето
по чл. 139б, ал. 1 ЗЕ и приета с протокол от
общото събрание на етажната собственост.“
3. В ал. 3 се добавя изречение второ: „При
поиск ване топлоп реносното п редп ри я т ие
я предоставя на представител на етажната
собственост.“
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Топлопреносното предприятие предоставя на лицето по чл. 139б ЗЕ:
1. еднократно или при настъпила промяна
данни за:
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а) общата проектна мощност за отопление
на сградите;
б) отопляемия обем на сградите и на
имотите;
в) клиентите (титуляри на сметките) и вида
на потреблението;
2. ежемесечно данни за:
а) енергията, отчетена от общия топломер
за разпределение за всеки месец;
б) количеството на студената вода, отчетено
по водомера за студена вода пред подгревателя
за битово горещо водоснабдяване;
в) средната външна температура за съответния месец;
г) броя на дните с топлоподаване;
д) денградусите за съответния месец;
е) температурен коефициент за битово
горещо водоснабдяване по т. 5.2 от приложението по чл. 61, ал. 1.“
§ 10. В чл. 64 се правят следните изменения:
1. Основният текст на ал. 1 се изменя така:
„(1) Общото събрание на етажната собственост при условията и по реда на Закона
за управление на етажната собственост взема
решение за:“.
2. В ал. 2 изречение второ се заличава.
§ 11. В чл. 65, ал. 3 думата „потребителите“
се заменя с „клиентите“ и след думите „лице
по чл. 139б ЗЕ“ се добавя „в едномесечен срок
от уведомяването“.
§ 12. В чл. 68, ал. 1, т. 2 след ду мите
„1 куб. м вода“ се добавя „а в случаите на
монтиран допълнителен контролен топломер
след подгревателя за отопление – като от
показанията на общия топломер се извадят
технологичните разходи на топлинна енергия
в абонатната станция, енергията за допълване на вътрешната отоплителна инсталация,
когато допълването на сградната инсталация
за отопление се извършва от топлопреносната мрежа и показанията на допълнителния
контролен топломер“.
§ 13. Член 69 се изменя така:
„Чл. 69. (1) Количеството топлинна енергия,
определено по чл. 68, се разпределя между
клиентите въз основа на изразходваните от
тях количества гореща вода.
(2) Изразходваното количество гореща вода
от отделните клиенти се определя по водомерите им за гореща вода, а когато такива
липсват или са повредени или не е осигурен
достъп за отчитане – при норма за разход на
гореща вода 140 л на обитател за едно денонощие на потребление.
(3) Когато общият водомер пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване е
повреден, лицето по чл. 139а ЗЕ начислява
служебен разход по 140 л за едно денонощие
на потребление на обитател само на имотите
без индивидуални водомери за гореща вода.
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(4) Разликата между количеството гореща
вода, определено по водомера пред подгревателя за битово горещо водоснабдяване, и
количеството гореща вода, определено от
показанията на водомерите в отделните имоти и/или в случаите по ал. 2, се разпределя:
1. пропорционално на изразходваното количество гореща вода от отделните потребители,
когато във всички имоти използваното количество гореща вода се отчита с водомер/и;
2. пропорционално на начисленото количество гореща вода само между имотите, в
които няма монтирани водомери за гореща
вода, и имотите, в които индивидуалните водомери не са приведени в съответствие след
срока по чл. 52, ал. 7.
(5) В случаите, когато разликата между
количеството гореща вода, отчетено по водомера пред подгревателя за битово горещо
водоснабдяване, и количеството гореща вода,
отчетено от водомерите в отделните имоти,
и изчислените съгласно ал. 2 количества за
клиентите без водомери надвишава 30 %, се
извършва проверка от представители на лицето
по чл. 139б ЗЕ, топлопреносното предприятие и
етажната собственост. Съставя се констативен
протокол с описание на коригиращи мерки.“
§ 14. В чл. 70 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Всички клиенти са длъжни да осигурят
достъп до отоплителните тела и изводите за
гореща вода в имота си на представителите на
топлопреносното предприятие и/или лицето
по чл. 139б ЗЕ за отчитане на показанията
на уредите и водомерите за гореща вода и/
или осъществяване на визуален оглед на контролните приспособления към тях. Един път
годишно се осигурява достъп за контрол и в
имотите на клиентите с монтирани уреди за
дистанционен отчет.“
2. Създава се ал. 8:
„(8) По искане на етажната собственост
и за нейна сметка се поставят холограмни
стикери на холендрите на връщащата линия
от отоплителните тела във всички имоти в
сграда – етажна собственост, от лицето по
чл. 139б ЗЕ, с което се възпрепятства неправомерното демонтиране на отоплителните тела.“
§ 15. Член 71 се изменя така:
„Чл. 71. (1) При дялово разпределение прог
нозното количество на топлинна енергия за
отопление на отделен имот се определя на база
потребено количество топлоенергия за отопление за предходен отчетен период, разделено
на дните с отопление за предходния отчетен
период и умножено с броя дни с отопление
за текущия месец и се начислява ежемесечно.
Същото количество се коригира ежемесечно
с коефициент съгласно формулата по т. 6.3.1
от методиката, приложение към чл. 61, ал. 1.
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(2) При дялово разпределение прогнозното
количество топлинна енергия за битово горещо
водоснабдяване на отделен имот се определя
като 1/12 част от общата енергия на имота
за битово горещо водоснабдяване, определена
от лицето по чл. 139б ЗЕ след изготвяне на
окончателна годишна изравнителна сметка
за предходен отчетен период и се начислява
ежемесечно.
(3) Промяна на прогнозните количества на
топлинната енергия по ал. 1 и 2 се допуска при
отсъствие от имота не по-малко от три месеца
с писмено заявление на клиента, съгласувано
от управителя/председателя на управителния
съвет на етажната собственост и двама съседи,
до лицето по чл. 139б ЗЕ. В заявлението се
записват показанията на водомера за гореща
вода и показанията на уредите за дялово
разпределение на отоплителните тела, точен
адрес и телефон за контакт на подписалите
го лица. Намаленото прогнозно количество
на топлинна енергия по ал. 1 и 2 на отделен
имот не може да се разпределя на останалите
имоти в сградата – етажна собственост.
(4) При липса на данни за предходен период
прогнозното едногодишно общо потребление
на топлинна енергия се определя по проектни
данни или по договаряне.“
§ 16. Член 72 се изменя така:
„Чл. 72. (1) При прилагане на системата за
дялово разпределение на топлинната енергия и
плащане на равни месечни вноски по реда на
чл. 155, ал. 1, т. 1 ЗЕ същите се определят като
1/12 част от сумата на количеството топлинна
енергия за отопление и топлинната енергия
за битово горещо водоснабдяване, определена
от лицето по чл. 139б ЗЕ след изготвяне на
окончателната годишна изравнителна сметка
за предходен отчетен период и се начислява
ежемесечно.
(2) Изравняването на действително потребеното количество топлинна енергия с
начисленото за периода се извършва един
път в годината.
(3) При липса на данни за предходен период
прогнозното едногодишно общо потребление
на топлинна енергия се определя по проектни
данни или по договаряне.
(4) При смяна на собственик или на титуляр
на вещно право на ползване новият клиент е
длъжен да поиска от лицето по чл. 139б ЗЕ
да извърши по ред, определен с договора по
чл. 63, ал. 1, междинно отчитане.“
§ 17. Член 73 се изменя така:
„Чл. 73. (1) Разпределението на топлинната
енергия по реално месечно потребление се
извършва чрез месечно снемане на показанията на всички индивидуални уреди за дялово
разпределение и водомери за топла вода от
лицата по чл. 139б ЗЕ, отчетени от самите
тях или от клиентите в етажната собственост.
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(2) Не се изготвя изравнителна сметка
за съответната година при пълен отчет на
всички уреди по ал. 1, извършен от лицето
по чл. 139а ЗЕ.
(3) В случаите на извършване на самоотчет
след приключване на отоплителния период
задължително веднъж годишно се извършва
контрол от лицето по чл. 139а ЗЕ и при непълен отчет на уредите по ал. 1 се изготвя
изравнителна сметка.“
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба
се правят следните изменения:
1. Създава се т. 2а:
„2а. „Действително инсталирана мощност
на отоплителна инсталация“ е сумата от
инсталираната мощност на отоплителните
тела във всички имоти в сградата – етажна
собственост.“
2. Точка 3 се изменя така:
„3. „Инсталация в сграда“ или „сградна
инста лаци я“ е съвк у пност та от главните
вертикални и хоризонтални разпределителни
тръбопроводи, включително до отоплителните
тела, както и съоръжения за разпределяне и
доставяне на топлинна енергия от абонатната
станция до имотите на клиентите. Когато към
една абонатна станция са присъединени повече
от една сграда, всеки от присъединителните
топлопроводи е елемент на съответната инсталация в сградата.“
3. Точка 4 се изменя така:
„4. „Инсталирана отоплителна мощност в
имот“ е сумата от мощностите на монтираните
в жилището отоплителни тела.“
4. Създава се т. 11а:
„11а. „Представител на ета ж ната собственост“ е управителят, председателят на
управителния съвет или упълномощено от
етажната собственост лице.“
5. Създава се т. 13а:
„13а. „Проектна мощност на отоплителна
инсталация“ е мощност та на вътрешната
отоплителна инсталация, определена с инвестиционния проект на сградата.“
§ 19. В приложението към чл. 61, ал. 1 се
правят следните изменения:
1. В т. 5.1 думите „ал. 3“ се заменят с „ал. 2“.
2. В т. 5.2 в точка 2) буква „Б“ се изменя
така:
„Б. Разликата между количеството вода,
отчетено по водомера пред подгревателя за
БГВ, и количеството гореща вода, отчетено
от водомерите в отделните имоти, и изчислените съгласно чл. 69, ал. 2 количества за
клиенти без водомери, се разпределя съгласно
чл. 69, ал. 4.“
3. Точка 6.1.1 се изменя така:
„6.1.1. Количеството топлинна енергия
Q u , kWh, отдадена от сградната инсталация,
зависи от вида и топлофизичните особености
на сградата и на отоплителната инсталация.
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Определя се от лицето по чл. 139, ал. 2 ЗЕ,
извършващо дяловото разпределение, по зависимостта:
,

където:
0,15 е коефициентът, отчитащ дела на инсталираната мощност на сградната инсталация
спрямо общата мощност на отоплителната
инсталация;
24 – броят на часовете в денонощието;
Q дим – действително инсталираната мощност на отоплителните тела в сградата за
отчетен период, kW;
D нп – денградусите за настоящ отчетен
период, които се определят по формулата:
, където:
z е продължителността на настоящия отчетен период, в дни;
t ср.период – средната външна температура за
отчетния период, °С;
tср.сгр. – средната температура на сградата; за
сгради – етажна собственост, се приема 19 °С;
t изч. – външната изчислителна температура
за населеното място, °С.“
4. Създава се т. 6.3.1:
„6.3.1. Определяне на прогнозното количество на топлинна енергия за отопление на
отделен имот за месец –
, kWh:
kWh,
където:
е средномесечното количество топ
линна енергия за отопление на имот, което
се определя по формулата:
, kWh,
където:
Z оп е броят дни с отопление за предходния
отоплителен период;
Z мес – броят дни за отопление за отчетния
период;
К п – корекционен коефициент, отразяващ
промяната в потреблението и климатичните
условия, който се определя по формулата:
К п= Q тм /Q оп , където:
Q тм е количеството топлинна енергия в
абонатната станция за i-ия отчетен месец, kWh;
Q оп – количеството топлинна енергия в
абонатната станция за i-ия месец от предходен
отчетен период, kWh;
– общото потребление на топлинна
енергия за отопление на имот през предшес
тващия отоплителен период, определено след
окончателната изравнителна сметка, което
включва следните компоненти:
kWh,
където
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е количеството топлинна енергия за
отопление от отоплителните тела в i-ия имот
за предшестващия отоплителен период, kWh;
– количеството топлинна енергия, отдадено от сградна инсталация на i-ия имот
за предшестващия отоплителен период, kWh;
– количеството топлинна енергия, отдадено от отоплителните тела в общите части
на сградата за i-ия имот за предшестващия
отоплителен период, kWh.“
5. Точка 6.4.4 се изменя така:
„6.4.4. Максималната енергия, която отоплителното тяло може да отдаде за един отчетен период
висимостта:

където:

, kWh, се изчислява по за-

,

е инсталираната мощност на
отоплителното тяло при проектни условия, kW;
– средната външна температура
за периода на отчета, °С;
z – броят на дните с топлоподаване;
1,2 – коефициент, отчитащ максималната
промяна на топлоотдаването от отоплителното тяло;
25 – максималната температура на отопляемото помещение, °С;
24 – броят на часовете в денонощието;
– средната температура на сградата;
за сгради – етажна собственост, се приема
19 °С;
– външната изчислителна температура (°С) за населеното място.“
6. Точка 9 се изменя така:
„9. За сгради – етажна собственост, за които
не съществува възможност за прилагане на
системата за дялово разпределение, съгласно
чл. 61, ал. 2 топлинната енергия за разпределение се определя по реда на т. 1, 2, 3 и 4.“
7. В т. 9.2 думите „т. 8“ и „т. 8.1“ се заменят
с „т. 9“ и „т. 9.1“.
§ 20. Навсякъде в наредбата думите „пот
ребител“, „пот ребител я“, „пот ребител ят“,
„потребители“ и „потребителите“ се заменят
съответно с „клиент“, „клиента“, „клиентът“,
„клиенти“ и „клиентите“.
Заключителна разпоредба
§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на
обнародването є в „Държавен вестник“.
За министър:
Анна Янева
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ВЪРХОВЕН
АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД
РЕШЕНИЕ № 8660
от 17 юни 2013 г.

по административно дело № 10332 от 2012 г.
Върховният административен съд в състав:
председател: Надежда Джелепова, и членове:
Светлана Йонкова, Таня Радкова, с участието
на секретар-протоколиста Михаела Цветкова
разгледа административно дело № 10332 по
описа за 2012 г. на Върховния административен съд – тричленен състав, докладвано от
Надежда Джелепова
Производството е по реда на чл. 185 и сл. от
Административнопроцесуалния кодекс (АПК).
Образувано е по жалба на Теодора Георгиева
Георгиева-Дачева срещу разпоредбата на чл. 3,
ал. 1, изречение последно от Наредбата за
общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа
в чужбина и морските лица (НООСЛБГРЧМЛ,
наредбата), приета с ПМС № 30 от 2000 г.
(обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; последно изм.,
бр. 33 от 2013 г.).
В жалбата се поддържат оплаквания за
нищожност и незаконосъобразност на подзаконовия нормативен акт в оспорената му част
поради липсата на компетентност, противоречие с материалния закон и несъответствие
с целта на закона.
Ответникът по жалбата – Министерският
съвет чрез своя пълномощник, счита жалбата
за неоснователна поради законосъобразност
на наредбата.
Заинтересованата страна – Националният
осигурителен институт, намира за неоснователна подадената жалба.
Представителят на Върховната административна прокуратура дава мотивирано заключение, че оспорената разпоредба на подзаконовия
административен акт е нищожна.
Жалбата е подадена от надлежна страна по
чл. 186, ал. 1 АПК и е процесуално допустима. Съгласно правилото на посочената норма
право да оспорват подзаконов нормативен акт
имат гражданите, организациите и органите,
чиито права, свободи или законни интереси са
засегнати от него или за които той поражда
задължения. В този смисъл е и Решение № 5
от 17 април 2007 г. на Конституционния съд
на Република България по конст. д. № 11 от
2006 г., съгласно което във всички случаи,
когато гражданите атакуват индивидуални,
общи или нормативни административни актове, те трябва да докажат пред компетентния
съд, че е налице засягане на техни права или
законни интереси. В случая жалбоподателката
обосновава правния си интерес с това, че с
оспорената от нея наредба е определен редът за
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осигуряване на самоосигуряващите се лица, на
лицата, работещи без трудово правоотношение
или служебно правоотношение, на лицата по
чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и на лицата, изпратени на
работа в чужбина от български работодател
или с посредничество на българска организация. Жалбоподателката Теодора Георгиева
Георгиева-Дачева е адвокат – самоосигуряващо се лице. В това си качество тя е длъжна да
спазва реда, предвиден с издадената наредба,
а това е достатъчно основание да се приеме,
че са засегнати нейните права и законни
интереси, както и това, че с оспорената си
част наредбата поражда за нея задължения.
Разгледана по същество, жалбата е и основателна.
Изричната делегация за издаване на Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани
на работа в чужбина и морските лица на
Министерския съвет се намира в чл. 4, ал. 10
от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Именно тази законова разпоредба определя
обхвата на наредбата и обществените отношения, които ще се регулират с нея. Цитираната
норма предвижда, че редът за осигуряване
на самоосигуряващите се лица, на лицата,
работещи без трудово или служебно правоотношение, на лицата по чл. 4, ал. 7, 8 и 9 и
на лицата, изпратени на работа в чужбина от
български работодател или с посредничество на българска организация, се урежда от
Министерския съвет по предложение на Националния осигурителен институт, т. е. става
въпрос само и единствено за реда, по който
ще се внасят осигурителните вноски – срок
за изпълнение, кръг лица, които могат да изпълнят задължението, и т.н. Приложното поле
на наредбата, заложено в чл. 4, ал. 10 КСО,
изключва определянето на размера на осигурителните вноски. Последното е обект на регулиране от законова разпоредба – чл. 6, ал. 2
КСО, съгласно който доходът, върху който се
дължат осигурителни вноски, включва всички
възнаграждения, включително начислените и
неизплатени или неначислените и други доходи
от трудова дейност. Същият текст препраща
към друг нормативен акт – Закона за бюджета
на държавното обществено осигуряване, в
който са регламентирани в абсолютна стойност
минималният и максималният осигурителен
доход, върху който се определят дължимите
вноски. При тълкуване на нормата се налага
изводът, че самоосигуряващите се лица следва
да внесат осигурителните си вноски върху
реално получения осигурителен доход, ако
той е в нормативно определените от чл. 6,
ал. 2 КСО граници, като в противен случай
вноски ще се дължат върху минималния или
съответно максималния предвиден размер.
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С оспорения текст на НООСЛБГРЧМЛ е
разпоредено, че ако вноските са внесени
след определено число на месеца, за избран
осигурителен доход се счита минималният
месечен размер на осигурителния доход за
самоосигуряващото се лице, определен със
Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година. Тази
разпоредба излиза извън приложното поле
на наредбата и с нея се определя размерът
на вноската на самоосигуряващите се лица в
конкретно посочения случай. По този начин
пропускането на определен срок е въздигнато
от наредбата в основание за определяне на
размера на дължимата вноска.
В Кодекса за социално осигуряване не се
съдържа изрична делегация правилата относно
определяне размера на вноските на самоосигуряващите се лица да бъдат регулирани с
подзаконов нормативен акт. Тези обществени
отношения се регулират от кодекса, поради
което обжалвани ят текст на наредбата е
издаден при превишаване компетентността
на органа, което е равнозначно на липса на
такава. Министерският съвет е излязъл извън
делегираните му съгласно разпоредбата на
чл. 4, ал. 10 КСО правомощия, като по този
начин е определил размера на вноската за
самоосигуряващите се лица. Да прави това,
съгласно чл. 6, ал. 2 КСО, е компетентен
само титулярят на законодателната власт в
Република България – Народното събрание.
С оглед горното наредбата в частта є по
чл. 3, ал. 1, изречение последно като постановена извън рамките на компетентността
на издателя є ще следва да бъде обявена за
нищожна.
По изложените съображения и на основание
чл. 193, ал. 1 АПК Върховният административен съд, второ отделение,
РЕШИ:
Обявява за нищожна разпоредбата на чл. 3,
ал. 1, изречение последно от Наредбата за
общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа
в чужбина и морските лица на Министерския
съвет на Република България.
Решението подлежи на обжалване пред
петчленен състав на Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването
му на страните.
Решението е оставено в сила с Решение
на петчленен състав № 13574 от 17.10.2013 г.
по адм. дело № 10451 от 2013 г. по описа на
Върховния административен съд.
Председател:
Георги Колев
7961
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ИКОНОМИКАТА И ЕНЕРГЕТИКАТА
ЗАПОВЕД № РД-16-1322
от 27 септември 2013 г.
На основание чл. 7, ал. 2, т. 7 и чл. 43, ал. 3
от Закона за подземните богатства нареждам:
1. Да се проведе търг с тайно наддаване за
предоставяне на Разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми, подземни
богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 ЗПБ, в площ „Момина могила“ с размер 112 кв. км, разположена
на територията на община Георги Дамяново и
община Берковица, област Монтана, и община
Годеч, област София, с координати на характерните гранични точки съгласно приложение № 1.
2. Определям срок на разрешението: 3 години от датата на влизане в сила на договора за
търсене и проучване.
3. Одобрявам минимална работна програма,
задължителна за изпълнение от определения
титуляр на разрешението, посочена в т. IV от
тръжните книжа.
4. Определям срок за провеждане на търга:
до 90 дни от датата на обнародване на заповедта
в „Държавен вестник“.
5. Определям срок за закупуване на тръжните
книжа: до 17,30 ч. на 25-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Тръжните
документи се получават в стая 905 на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, тел. 02/9263 230, 02/9263 205, след
представяне на следните документи:
– копие от платежно нареждане за закупуване
на тръжните книжа на стойност 1500 лв. (без
включен ДДС), внесени по сметка на Министерството на икономиката и енергетиката при
БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601, BIC
BNBGBGSD. В платежното нареждане следва да
бъде записано: „За закупуване на тръжни книжа
за площ „Момина могила“; в документа се посочва и името на кандидата, в полза на когото
е извършено плащането;
– документ за самоличност на лицето, което
получава закупените тръжни книжа; лицето,
което получава закупените книжа, подписва
приемно-предавателен протокол и декларация
за опазване тайната на сведенията, които се
съдържат в тръжните документи.
6. Определям срок за приемане на заявленията
за участие в търга: до 17,30 ч. на 35-ия ден от
обнародване на заповедта в „Държавен вестник“
кандидатите подават в деловодството на Министерството на икономиката и енергетиката, София,
ул. Триадица 8, писмено заявление в запечатан
плик на български език за участие в търга и
приложенията към него, изискуеми съгласно
българското законодателство и тръжните книжа,
включително документ за внесена такса в размер
1450 лв. съгласно Тарифата за таксите, които се

събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за
подземните богатства, одобрена с ПМС № 284 от
17 октомври 2011 г. Таксата се внася по сметка на
Министерството на икономиката и енергетиката
при БНБ – ЦУ, IBAN BG79BNBG96613000102601,
BIC BNBGBGSD. В платежното нареждане следва
да бъде записано: „Такса за участие в търг за
площ „Момина могила“.
7. Определям депозит за участие – парична
вноска в размер 10 000 лв., който следва да бъде
внесен към датата на подаване на заявлението
за участие в търга по сметка на Министерството
на икономиката и енергетиката при БНБ – ЦУ,
IBAN BG17BNBG96613300102601, BIC BNBGBGSD.
В платежното нареждане следва да бъде записано:
„Депозит за участие в търг за площ „Момина могила“. Същото се прилага към заявлението за
участие в търга.
8. Определям изисквания за минимални управленски и финансови възможности, които да
притежават кандидатите за допускането им до
участие в търга съгласно приложение № 2.
9. Определям срок за внасяне на ценовите предложения: до 17,30 ч. на 55-ия ден от обнародване
на заповедта в „Държавен вестник“. Ценовите
предложения се подават в запечатан плик в деловодството на Министерството на икономиката
и енергетиката, София, ул. Триадица 8.
10. Определям първоначална цена на правото да
се търси и проучва в площта в размер 230 400 лв.
(без включен ДДС).
11. Когато двама или повече участници предложат еднаква най-висока цена, да се проведе
явен търг между тях, при който наддаването да
започне от предложената еднаква най-висока цена
със стъпка на наддаване 11 520 лв. (без включен
ДДС), представляващи 5 на сто от първоначалната цена по т. 10.
12. Търгът да се проведе и когато има само
един допуснат кандидат.
13. Контрола по изпълнение на заповедта
възлагам на Анна Янева – заместник-министър
на икономиката и енергетиката.
14. Заповедта да се публикува и на интернет
страницата на Министерството на икономиката
и енергетиката.
15. Заповедта подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
пред Върховния административен съд по реда на
Административнопроцесуалния кодекс.
Министър:
Др. Стойнев

Приложение № 1
Списък на координатите на граничните точки,
описващи площ „Момина могила“
(Координатна система 1970 г.)
№
X (m)
Y (m)
1.

4709250

8472320

2.

4709567

8474668

3.

4703382

8481210
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№

X (m)

Y (m)

4.

4698865

8485014

5.

4697071

8483922

6.

4695465

8485405

7.

4694260

8485020

8.

4692535

8486280

9.

4691175

8481985

10.

4692818

8480941

11.

4694830

8481823

12.

4695231

8481008

13.

4695502

8480766

14.

4696311

8479417

15.

4696524

8478383

16.

4697751

8475892

17.

4706010

8472175

Приложение № 2
Изисквания за наличие на минимални управленски и финансови възможности
Кандидатът търговец, съответно обединението
кандидат, да притежава необходимите за извършване на дейностите по търсене и проучване минимални управленски и финансови възможности,
както следва:
1. минимални управленски възможности – кумулативното изпълнение на следните условия:
1.1 кандидатът, а когато същият е обединение – всеки един от участниците в него, да
представи препоръки (минимум 2 броя) от бизнес
партньори (оригинали или нотариално заверени),
които да удостоверяват техните управленски
възможности;
1.2 кандидатът да разполага с основен експертен състав, който задължително да включва
един геологопроучвател и един минен специалист,
всеки с трудов стаж по специалността минимум
3 години;
2. минимални финансови възможности – кандидатът да отговаря на едно от следните изисквания:
2.1. кандидатът търговец или поне един от
участниците в обединението кандидат да е реализирал общ оборот от дейността си за последните
3 финансови години, в зависимост от датата, на
която е учреден, не по-малко от 500 000 лв.; когато
кандидатът е обединение, което не е юридическо
лице, изискването по тази точка се прилага към
обединението като цяло,
или
2.2. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от у частниците в него
да представи препоръкa от банковa или другa
финансовa институция, че същият разполага с
необходимите финансови средства за изпълнение на ангажиментите по договора за търсене и
проучване на метални полезни изкопаеми в площ
„Момина могила“,
или
2.3. кандидатът, а когато същият е обединение – поне един от участниците в него да
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представи писмо-намерение от банкова или
друга финансова институция, че ще му бъдат
предоставени необходимите финансови ресурси
за изпълнение на ангажиментите по договора за
търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ „Момина могила“.
Кандидатът може да използва финансовите
възможности на други физически или юридически лица при изпълнение на проекта за търсене
и проучване, при условие че докаже, че ще има
на свое разположение тези ресурси.
7938

МИНИСТЕРСТВО
НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ЗАПОВЕД № РД-14-95
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка с
чл. 20, т. 6 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и
във връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на Частна профилирана
гимназия с чуждоезиково обучение – с. Челопеч,
Софийска област, изменям Заповед № РД-14-74
от 3.08.1995 г., изм. и доп. със Заповед № РД14-83 от 7.06.2006 г., както следва:
В т. 1 думите: „Челопеч Майнинг“ – ЕА Д,
Софи я, съдебна регистраци я – решение № 1
от 10.12.1991 г. и решение № 25 от 9.12.2005 г.
по ф. д. № 5164/91 на Софийск и я ок ръжен
съд, идентификационен номер по БУЛСТАТ
122003576, седалище и адрес на управление:
с. Челопеч, Софийска област, представлявано
от Лорънс Дъглас Марсланд – изпълнителен
директор“ се заменят с „Дънди Прешъс Металс
Челопеч“ – ЕА Д, представл явано от Ричард
А лън Хаус и Николай Петров Христов, ЕИК
122003576, седалище и адрес на управление:
с. Челопеч, община Челопеч, Софийска област“.

8008

Минист ър:
А. К лисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-96
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 7 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частен професионален колеж
„Меж д у народ н и усл у г и за ох ра на и си г у р ност“ – София, изменям Заповед № РД-14-74
от 18.07.2013 г., както следва:
1. В т. 1 след думите „Джу джицу“ се добавя „по професионално направление код 861
Сигу рност, професия код 861010 Охранител,
професия код 8610104 Организация на охранителната дейност“.
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2. Изречението „Колежът се управлява и
представлява от Соня Боянова Стоянова“ се
заменя с „Колежът се управлява и представлява
от Мая Илиева Куцарова.“

8009

Минист ър:
А. К лисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-97
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 62, ал. 1 АПК във връзка с
чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета поради допусната очевидна фактическа грешка и във
връзка с молба от лицето, получило разрешение
за откриване на Частна професионална гимназия
„Бизнесбанк  училище“ – Варна, изменям Заповед
№ РД-14-92 от 18.09.2013 г., както следва:
Ду ми те „Бизнесбанк у чи лище“ – Софи я“
се заменят с „Бизнесбанк училище – Варна“.
За извършената промяна да се съобщи на
заинтересованите лица.

8010

Минист ър:
А. К лисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-98
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за
народната просвета и чл. 17 от Наредба № 7
от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване,
промени и закриване на частни детски градини
и училища разрешавам на „МТ Гардън“ – ООД,
представлявано от Татяна Маринова Райкова,
ЕИК 201764412, със седалище и адрес на управление гр. София 1680, район „Красно село“,
ул. Ворино 55, ет. 2, ап. 4, да открие Частна
целодневна детска градина „Веселите камбанки“ – София.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
у дост оверение за завършена подго т ви т елна
група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска градина „Веселите камбанки“ – София,
е: гр. София, район „Лозенец“, ул. Данаил Крапчев 17, УПИ ХІІІ-706, кв. 2, м. Витоша – ВЕЦ
Симеоново.
4. Възпитанието и обучението на децата
се провеждат на адрес: гр. София, район „Лозенец“, ул. Данаил Крапчев 17, УПИ ХІІІ-706,
кв. 2, м. Витоша – ВЕЦ Симеоново.
5. Детската градина се управлява и представлява от Татяна Маринова Райкова.

8011

Минист ър:
А. К лисарова

ВЕСТНИК
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ЗАПОВЕД № РД-14-99
от 17 октомври 2013 г.
Н а о с нов а н ие ч л. 13, а л. 3 о т З а кон а
за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от
Правилника за прилагане на Закона за народната п росвета, ч л. 32, а л. 1 о т Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детск и
градини и у чилища във връзка с молба от
лицето, пол у чило разрешение за откриване
на у чилището, и протокол на експертна комиси я, назначена със Заповед № РД-09-2 от
4.01.2011 г., изм. със Заповед № РД-14-1623 от
8.11.2011 г. на минист ъра на образованието и
нау ката, закривам Частно основно у чилище
„Галилео Галилей“ – Добрич, открито със Заповед № РД-14-50 от 9.06.2009 г. на минист ъра
на образованието и нау ката от сдру жение с
нестопанска цел „За предприемчиво гра ж данско общество“ – Добрич, представл явано от
К ирил Каменов Каменов.
В едномесечен срок г-н Кирил Каменов
Каменов да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – Добрич.
Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – Добрич, да определи училище,
в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок
от обнародването є в „Държавен вестник“.

8012

Минист ър:
А. К лисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-10 0
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за народната просвета, чл. 21, ал. 1, т. 5 от Правилника
за прилагане на Закона за народната просвета,
чл. 32, ал. 1 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за
откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища във
връзка с молба от лицето, получило разрешение за откриване на училището, и протокол
на експертна комисия, назначена със Заповед
№ РД- 09-2 о т 4.01.2011 г., изм. с ъс За повед
№ РД-14-1623 от 8.11.2011 г. на министъра на
образованието и нау ката, зак ривам Част но
средно общообразователно училище „Авицена“ – София, открито със Заповед № РД-14-21
от 5.04.2006 г., изм. със Заповед № РД-14-256
от 15.08.2007 г., изм. със Заповед № РД-14-202
от 2.06.2008 г., изм. със Заповед № РД-14-146
от 5.10.2010 г., изм. със Заповед № РД-14-156
от 15.11.2010 г., изм. със Заповед № РД-14-81 от
14.09.2011 г., изм. със Заповед № РД-14-174 от
29.11.2012 г. на министъра на образованието и
науката от „Авицена“ – ЕООД, представлявано
от Хусейн Одех Абу-Калбайн.
В едномесечен срок г-н Хусейн Одех АбуКалбайн да предаде училищната документация
на началника на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град.
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Началникът на Регионалния инспекторат по
образованието – София-град, да определи училище, в което да се съхранява документацията.
Заповедта може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от
обнародването є в „Държавен вестник“.

4. Възпитанието и обучението на децата
се провеждат на адрес: гр. София, район „Витоша“, ул. К н я жевска 63, У ПИ V-14, к в. 10,
м. Карпузица.
5. Детската градина се управлява и представлява от Петя Борисова Димитрова.

Минист ър:
А. К лисарова

Минист ър:
А. К лисарова

8013

8015

ЗАПОВЕД № РД-14-101
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 11, ал. 3 от Закона за народната просвета и чл. 28, ал. 2, т. 1 във връзка
с чл. 20, т. 3 от Наредба № 7 от 25.06.2001 г.
за откриване, преобразу ване, промени и закриване на частни детск и градини и у чилища
и във връзка с молба от лицето, пол у чило
разрешение за откриване на Частна целодневна детска градина „Фънк и Мънк и“ – Софи я,
измен ям Заповед № РД-14-36 от 11.04.2012 г.,
както следва:
В изречение 4 на заповедта след думите
„София, район „Лозенец“, бул. Никола Вапцаров 47, УПИ ІІІ, кв. 1, м. Борисовата градина – Погребите І част“ се добавя „гр. София,
ул. Кукуш 1, УПИ VІІ-208-212, кв. 16Б, местност
НПЗ Захарна фабрика, СО, район „Илинден“.

8014

Минист ър:
А. К лисарова

ЗАПОВЕД № РД-14-102
от 17 октомври 2013 г.
На основание чл. 11, а л. 3 от Закона за
народната просвета във връзка с чл. 18, ал. 2,
т. 1 от Правилника за прилагане на Закона
за народната просвета и чл. 17 от Наредба
№ 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детск и
г ра д и н и и у ч и л и щ а ра з р еш а в а м н а „Гард
Ейнд жълс“ – ООД, представл явано от Юлияна Здравкова Матева, ЕИК 20 0874838, със
седалище и адрес на у правление гр. Софи я
1172, район „Изгрев“, ул. Никола Габровски 12,
да открие Частна целодневна детска градина
„ЕКОмалчовци“ – Софи я.
1. Възпитанието и обучението в детската
градина се организират и провеждат по утвърдена програма в съответствие с държавното
образоват ел но изиск ва не за п ред у ч и л и щ но
възпитание и подготовка.
2. Детската градина има право да издава
у дост оверение за завършена подго т ви т елна
група.
3. Официалният адрес на Частна целодневна
детска г радина „ЕКОма лчовци“ – Софи я, е:
гр. София, район „Витоша“, ул. Княжевска 63,
УПИ V-14, кв. 10, м. Карпузица.

МИНИСТЕРСТВО
НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-765
от 8 октомври 2013 г.
На основание на чл. 110 във връзка с чл. 109,
ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие:
1. Обявявам за защитени следните вековни
и забележителни дървета:
1.1. Дръжкоцветен дъб (Quercus pedunculiflora)
на възраст около 350 години, с височина 13 м,
обиколка на ствола 3,86 м, намиращо се в имот
№ 11.73, съгласно картата на възстановената
собственост за землището на с. Константиново,
ЕК АТТЕ 38368, община Симеоновград, област
Хасково. Вековното дърво е с координати в
коорд и нат на сис т ема 1970 – X=45870 84.756,
Y=9448547.631.
1.2. Благ у н (Quercus frainetto) на въ зраст
около 330 години, с височина 16 м, обиколка
на ствола 3,50 м, намиращо се в поземлен имот
с идентификатор 38368.0.114 по кадастралната
карта и кадастралните регистри за землището
на с. Константиново, община Симеоновград,
област Хасково, одобрена със Заповед № 300 5-62 от 1.09.2004 г. на изпълнителни я директор на А генци ята по геодези я, картографи я
и кадаст ър (ДВ, бр. 86 от 2004 г.). Вековното
дърво е с координати в координатна система
1970 – X=4586995.915, Y=9448454.970.
2. Обектите да се впишат в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
3. РИОСВ – Хасково, да осигури обозначаването на вековните дървета.
4. Забраняват се дейности, водещи до унищожаване, увреждане или влошаване на физиологичното състояние на защитените дървета.
5. Нару ш и т ел и т е на тази за повед нося т
а д м и н и с т р ат и в н о н а к а з ат е л н а о т г о в о р н о с т
съгласно действащото законодателство в Република България
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на А дминистративнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.

7879

Минист ър:
И. Михайлова
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ЗАПОВЕД № РД-766
от 8 октомври 2013 г.
На основание чл. 110 във връзка с чл. 113, ал. 2
от Закона за биологичното разнообразие поради
невъзстановимо увреждане, напълно изсъхнало:
1. Заличавам от Държавни я регист ър на
защитените природни обекти вековно дърво от
вида Бряст (Ulmus spp.), намиращо се на главен
път София – Варна (км 423), землището на с.
Беломорци, община Омуртаг, област Търговище,
обявено със Заповед № 532 от 25.09.1978 г. на
КОПС при МС (ДВ, бр. 86 от 1978 г.). Заведено
е в Държавния регистър под № 1062А.
2. Промяната да се отрази в регистрите по
чл. 113, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта може да бъде обжалвана по реда
на Административнопроцесуалния кодекс пред
Върховния административен съд в едномесечен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“.
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Министър:
И. Михайлова

ЗАПОВЕД № РД-797
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 19, ал. 1 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР) с цел предотвратяване
на опасността от увреждане на територията на
защитена зона BG0002115 „Било“ за опазване
на дивите птици, включена в списъка по чл. 10,
ал. 2 ЗБР съгласно Протокол № 16 от 8.10.2013 г.
на Националния съвет по биологичното разнообразие налагам забрана за строителството извън
регулацията на населените места на вятърни
генератори за производство на електроенергия и
съпътстващата ги инфраструктура – обслужващи
пътища, подстанции, кабелни линии.
Забраната се налага предвид наличието на
множество инвестиционни намерения на територията на горепосочената защитена зона и чието
реализиране преди обявяването є би довело до
значително отрицателно въздействие върху следните видове птици и техните местообитания,
предмет на опазване в нея:
1. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 3 ЗБР:
червеногуша гъска (Branta ruficollis), малка
белочела гъска (Anser erythropus), бял щъркел
(Ciconia ciconia), сокол скитник (Falco peregrinus),
ловен сокол (Falco cherrug), дебелоклюна чучулига
(Melanocorypha calandra), полска бъбрица (Anthus
campestris), дропла (Otis tarda), червеногърба сврачка
(Lanius collurio), черночела сврачка (Lanius minor)
и др.
2. Видове по чл. 6, ал. 1, т. 4 ЗБР:
голяма белочела гъска (Anser albifrons), сива
гъска (Anser anser), посевна гъска (Anser fabalis),
обикновен мишелов (Buteo buteo) и др.
Забраната в защитена зона BG0002115 „Било“,
която попада в землищата на селата Сърнино и
Александър Стамболийски, община Генерал Тошево, Черноморци, Смин, Ваклино и Твърдица,
община Шабла, и Било, Белгун, Септемврийци
и Нейково, община Каварна, област Добрич, се
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отнася за площта є от 86 206,117 дка, определена
с граница съгласно приложения към заповедта
координатен регистър.
Забраната се налага за срок от две години
или до издаването на заповед на министъра на
околната среда и водите по чл. 12, ал. 6 ЗБР за
обявяване на защитената зона BG0002115 „Било“
за опазване на дивите птици.
Заповедта може да бъде обжалвана в едномесечен срок от деня на обнародването є в „Държавен
вестник“ пред Върховния административен съд по
реда на Административнопроцесуалния кодекс.
Предвид чл. 19, ал. 2 ЗБР обжалването не спира
изпълнението на заповедта.
Министър:
И. Михайлова

Приложение
Координатен регистър на границите на защитена
зона „Било“ с идентификационен код BG0002115
в Българската геодезическа система 20 05
(съгласно Наредба № 2 от 30 юли 2010 г. на МРРБ)
№

X

Y

1

4836340,141

615756,907

2

4836228,729

615771,378

3

4836205,305

615774,262

4

4836153,920

615806,481

5

4836088,355

615847,569

6

4836083,113

615851,920

7

4836058,815

615830,500

8

4836055,835

615828,473

9

4836037,301

615843,599

10

4836033,955

615848,567

11

4836001,884

615821,779

12

4835710,020

616172,727

13

4835663,916

616228,165

14

4835480,597

616448,594

15

4835500,544

616466,186

16

4835529,231

616491,487

17

4835537,269

616508,758

18

4835551,042

616533,179

19

4835546,414

616536,136

20

4835782,816

617149,394

21

4835774,215

617171,610

22

4835770,993

617163,082

23

4835720,092

617294,592

24

4835648,603

617479,292

25

4835595,951

617615,161

26

4835533,281

617776,871

27

4835529,900

617785,638

28

4835503,488

617852,882

29

4835243,789

617944,770
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№

X

Y

№

X

Y

30

4835222,724

617952,274

76

4833981,122

620354,630

31

4834793,729

618101,890

77

4833975,008

620362,691

32

4834788,209

618104,138

78

4833935,523

620246,206

33

4834768,048

618110,951

79

4833916,364

620189,682

34

4834914,816

618501,130

80

4833817,346

619897,564

35

4834961,763

618625,938

81

4833815,430

619891,877

36

4834977,765

618668,877

82

4833810,982

619878,628

37

4834985,015

618674,243

83

4833372,518

620029,429

38

4834981,110

618674,807

84

4833213,500

620084,119

39

4834974,199

618676,143

85

4833205,856

620080,419

40

4834912,902

618687,976

86

4833156,620

620097,396

41

4834920,975

618734,141

87

4832580,328

620294,239

42

4834924,286

618765,366

88

4832528,141

620140,336

43

4834882,672

618778,680

89

4832480,846

620000,851

44

4834854,805

618787,618

90

4832473,379

619978,823

45

4834826,918

618796,562

91

4832433,852

619862,239

46

4834729,748

618827,760

92

4832406,724

619782,227

47

4834693,217

618839,495

93

4832379,597

619702,218

48

4834642,005

618855,946

94

4832354,495

619628,175

49

4834549,849

618885,591

95

4832344,599

619598,984

50

4834539,005

618893,293

96

4832327,816

619549,509

51

4834540,374

618899,505

97

4832283,545

619420,565

52

4834525,930

618909,966

98

4832257,962

619347,533

53

4834509,380

618915,712

99

4832224,083

619250,819

54

4834602,515

619191,917

100

4832222,085

619245,171

55

4834566,713

619203,967

101

4832202,361

619186,460

56

4834530,806

619216,052

102

4832172,614

619097,893

57

4834562,745

619310,702

103

4832167,231

619081,867

58

4834588,713

619387,653

104

4832161,847

619065,838

59

4834596,946

619412,127

105

4832149,946

619030,405

60

4834629,878

619510,009

106

4832098,579

618877,482

61

4834593,353

619556,864

107

4832081,227

618825,820

62

4834535,771

619632,018

108

4832063,879

618774,171

63

4834512,964

619661,571

109

4832058,265

618757,409

64

4834491,984

619688,757

110

4832006,372

618602,963

65

4834463,171

619726,091

111

4831968,003

618488,721

66

4834436,786

619760,278

112

4831929,635

618374,479

67

4834345,344

619878,770

113

4831909,803

618315,437

68

4834328,838

619900,160

114

4831887,987

618250,489

69

4834291,243

619948,875

115

4831865,392

618183,223

70

4834256,417

619994,003

116

4831859,754

618185,260

71

4834223,802

620036,266

117

4831857,797

618179,454

72

4834074,516

620229,705

118

4831852,826

618164,703

73

4833992,886

620335,480

119

4831833,626

618171,206

74

4833988,332

620341,437

120

4831756,371

618197,374

75

4833989,190

620343,995

121

4831750,694

618199,291
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№

X

Y

№

X

Y

122

4831731,956

618205,997

168

4830433,012

616482,965

123

4831502,206

618282,022

169

4830432,324

616466,539

124

4831346,349

618333,595

170

4830429,384

616446,977

125

4831310,385

618345,495

171

4830426,000

616430,324

126

4831304,693

618347,377

172

4830422,370

616417,410

127

4831285,750

618353,641

173

4830416,306

616398,444

128

4830973,414

618459,237

174

4830415,165

616396,263

129

4830730,403

618542,570

175

4830412,457

616391,100

130

4830681,034

618559,500

176

4830407,108

616380,901

131

4830643,702

618448,116

177

4830386,248

616343,521

132

4830606,394

618336,802

178

4830352,904

616278,484

133

4830526,120

618097,313

179

4830330,484

616234,755

134

4830447,024

617861,333

180

4830302,175

616182,035

135

4830343,161

617551,472

181

4830293,487

616165,856

136

4830285,620

617379,806

182

4830266,568

616113,165

137

4830284,540

617376,606

183

4830249,746

616080,298

138

4830230,575

617395,585

184

4830228,661

616038,987

139

4830209,230

617303,446

185

4830226,285

616034,341

140

4830207,865

617297,534

186

4830209,695

616002,569

141

4830115,846

617317,691

187

4830191,260

615967,265

142

4830105,453

617312,925

188

4830160,913

615909,137

143

4830153,245

617203,625

189

4830158,044

615903,651

144

4830183,852

617133,625

190

4830149,827

615888,570

145

4830200,773

617093,289

191

4830138,853

615868,425

146

4830259,810

616952,571

192

4830117,495

615829,220

147

4830303,042

616849,521

193

4830099,566

615796,311

148

4830332,873

616778,410

194

4830096,903

615791,326

149

4830343,076

616754,089

195

4830073,905

615748,326

150

4830346,104

616747,120

196

4830069,315

615739,731

151

4830366,999

616699,051

197

4830038,996

615687,969

152

4830376,837

616676,426

198

4830024,704

615662,826

153

4830378,961

616671,557

199

4830007,025

615631,552

154

4830396,979

616630,101

200

4830000,804

615620,403

155

4830384,726

616634,003

201

4829993,575

615609,362

156

4830395,965

616605,864

202

4829980,059

615588,476

157

4830401,055

616594,687

203

4829974,633

615580,130

158

4830405,521

616583,301

204

4829968,783

615571,140

159

4830410,609

616571,498

205

4829959,335

615557,955

160

4830415,280

616560,317

206

4829942,506

615534,320

161

4830420,813

616545,817

207

4829926,488

615512,988

162

4830424,259

616532,132

208

4829919,149

615504,320

163

4830426,151

616524,253

209

4829906,955

615489,953

164

4830427,775

616517,481

210

4829886,785

615466,600

165

4830429,211

616511,401

211

4829878,164

615456,616

166

4830431,354

616497,727

212

4829874,041

615451,836

167

4830431,430

616497,283

213

4829843,885

615421,899
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№

X

Y

№

X

Y

214

4829840,749

615418,684

260

4829459,143

613313,579

215

4829838,951

615416,840

261

4829465,644

613069,510

216

4829863,705

615419,388

262

4829466,672

613030,934

217

4829870,753

615420,281

263

4829469,248

612890,338

218

4829905,335

615417,312

264

4829469,334

612885,473

219

4829923,718

615399,266

265

4829470,664

612813,750

220

4829954,996

615377,123

266

4829471,895

612761,038

221

4829974,300

615370,802

267

4829474,869

612633,560

222

4829979,997

615368,917

268

4829474,950

612631,304

223

4830027,500

615353,351

269

4829479,879

612498,042

224

4830038,633

615349,705

270

4829480,075

612492,841

225

4829952,465

615089,102

271

4829481,685

612449,654

226

4829881,320

614886,564

272

4829486,554

612290,475

227

4829873,106

614863,181

273

4829492,115

612082,437

228

4829851,632

614802,042

274

4829492,354

612074,940

229

4829833,303

614749,883

275

4829493,209

612042,689

230

4829799,487

614653,636

276

4829493,708

612025,799

231

4829583,558

614729,487

277

4829494,029

612019,162

232

4829568,316

614686,097

278

4829497,829

611879,407

233

4829553,069

614642,698

279

4829499,669

611772,123

234

4829420,154

614689,399

280

4829500,557

611720,380

235

4829421,466

614614,691

281

4829488,285

611588,614

236

4829422,511

614555,185

282

4829611,436

611582,753

237

4829423,195

614516,268

283

4829611,191

611577,767

238

4829423,294

614510,652

284

4829488,052

611583,629

239

4829423,486

614510,596

285

4829486,041

611564,504

240

4829425,837

614464,756

286

4829476,119

611473,909

241

4829424,092

614465,240

287

4829473,944

611452,729

242

4829424,878

614420,537

288

4829467,999

611401,497

243

4829424,944

614416,710

289

4829464,069

611366,734

244

4829425,149

614405,073

290

4829460,169

611332,260

245

4829427,086

614351,766

291

4829452,006

611260,208

246

4829429,000

614299,076

292

4829450,029

611242,708

247

4829429,971

614272,309

293

4829443,136

611183,509

248

4829432,835

614193,820

294

4829436,384

611125,513

249

4829434,864

614138,053

295

4829436,311

611124,844

250

4829434,800

614127,649

296

4829434,992

611112,761

251

4829437,198

614017,224

297

4829650,433

611086,062

252

4829437,426

614006,628

298

4829922,888

611052,304

253

4829442,429

613850,346

299

4830094,122

610847,687

254

4829443,021

613831,683

300

4830099,094

610841,639

255

4829444,003

613801,097

301

4830034,500

610787,328

256

4829446,002

613735,183

302

4830008,912

610766,120

257

4829447,927

613671,754

303

4829884,729

610663,214

258

4829448,111

613665,686

304

4829874,828

610654,804

259

4829450,729

613579,369

305

4829862,660

610645,123
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№

X

Y

№

X

Y

306

4829853,979

610639,013

352

4829470,339

608066,652

307

4829839,336

610626,599

353

4829474,157

608065,643

308

4829828,399

610617,977

354

4829451,486

607974,960

309

4829818,912

610610,188

355

4829367,291

607565,420

310

4829807,537

610603,428

356

4829362,115

607565,068

311

4829793,706

610593,107

357

4829357,238

607564,734

312

4829781,718

610585,513

358

4829346,724

607555,909

313

4829774,070

610581,280

359

4829343,132

607552,895

314

4829755,867

610571,122

360

4829336,263

607543,208

315

4829742,424

610565,217

361

4829333,226

607538,542

316

4829736,130

610562,543

362

4829287,190

607467,300

317

4829745,424

610559,817

363

4829177,718

607297,888

318

4829808,691

610552,113

364

4829079,252

607145,508

319

4829894,920

610541,607

365

4829020,445

607048,300

320

4829900,294

610540,954

366

4829003,862

606985,223

321

4829901,868

610535,259

367

4829003,836

606984,583

322

4829901,172

610521,779

368

4829008,820

606984,129

323

4829900,427

610507,150

369

4829026,451

606982,526

324

4829904,890

610485,040

370

4829023,360

606954,395

325

4829904,675

610483,288

371

4829017,951

606905,784

326

4829900,873

610452,158

372

4829016,576

606893,377

327

4829898,987

610445,423

373

4829016,321

606891,072

328

4829888,890

610409,400

374

4829012,573

606862,589

329

4829879,219

610374,896

375

4829010,260

606836,377

330

4829869,927

610341,747

376

4829009,609

606830,505

331

4829826,887

610188,289

377

4829002,825

606769,230

332

4829824,477

610179,659

378

4829000,870

606753,732

333

4829819,847

610181,328

379

4828993,606

606685,969

334

4829688,956

609754,202

380

4828986,362

606620,643

335

4829684,110

609755,453

381

4828984,886

606607,242

336

4829660,189

609677,396

382

4828978,805

606552,362

337

4829626,048

609565,982

383

4828972,899

606499,014

338

4829562,456

609358,487

384

4828972,114

606491,954

339

4829559,600

609354,039

385

4828975,984

606491,810

340

4829560,013

609331,969

386

4828979,790

606491,049

341

4829621,036

609315,953

387

4828983,898

606490,227

342

4829627,185

608989,169

388

4828993,275

606488,236

343

4829627,235

608986,568

389

4828995,776

606487,665

344

4829798,749

608940,402

390

4829014,302

606483,439

345

4829794,190

608854,508

391

4829019,352

606481,978

346

4829784,022

608662,906

392

4829030,984

606478,610

347

4829571,513

608720,108

393

4829042,698

606475,640

348

4829573,308

608625,074

394

4829061,404

606470,166

349

4829571,848

608603,385

395

4829072,467

606465,489

350

4829572,228

608562,241

396

4829083,525

606461,021

351

4829515,663

608287,107

397

4829093,120

606456,954
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398

4829106,906

606450,638

444

4830832,277

605722,199

399

4829130,929

606441,167

445

4830883,761

605700,749

400

4829146,541

606435,008

446

4830904,468

605692,122

401

4829175,536

606424,059

447

4830911,593

605689,151

402

4829199,340

606413,622

448

4830933,420

605680,048

403

4829251,044

606396,739

449

4830968,321

605665,499

404

4829328,318

606358,875

450

4831021,992

605643,031

405

4829344,734

606351,951

451

4831055,736

605628,909

406

4829387,257

606334,027

452

4831092,719

605613,229

407

4829431,373

606315,439

453

4831116,287

605603,238

408

4829453,502

606306,114

454

4831143,804

605591,495

409

4829506,047

606283,918

455

4831148,430

605589,578

410

4829509,098

606282,625

456

4831153,327

605587,483

411

4829514,647

606280,287

457

4831192,028

605571,539

412

4829588,038

606249,269

458

4831216,938

605561,279

413

4829624,806

606233,588

459

4831256,054

605545,167

414

4829650,524

606222,764

460

4831285,519

605532,451

415

4829686,279

606207,717

461

4831285,575

605532,427

416

4829733,938

606187,551

462

4831314,610

605519,902

417

4829747,334

606181,880

463

4831314,665

605519,879

418

4829781,282

606167,697

464

4831343,382

605507,482

419

4829826,632

606148,745

465

4831345,159

605506,717

420

4829829,042

606147,713

466

4831408,074

605478,360

421

4829873,602

606128,629

467

4831427,816

605469,458

422

4829918,156

606109,544

468

4831470,847

605451,492

423

4829981,828

606082,084

469

4831478,930

605448,115

424

4829999,180

606074,887

470

4831494,157

605442,646

425

4830080,630

606041,138

471

4831520,843

605433,755

426

4830158,756

606008,609

472

4831528,562

605430,538

427

4830177,782

606000,693

473

4831534,591

605441,216

428

4830182,438

605998,760

474

4831551,498

605431,406

429

4830198,701

605991,998

475

4831555,577

605430,334

430

4830236,337

605976,169

476

4831561,802

605428,728

431

4830290,949

605953,203

477

4832153,527

605276,342

432

4830336,021

605934,248

478

4832175,003

605270,823

433

4830366,428

605921,383

479

4832757,930

605120,778

434

4830443,336

605888,851

480

4832762,743

605119,540

435

4830491,281

605868,572

481

4832783,498

605114,193

436

4830602,060

605821,925

482

4832788,078

605113,009

437

4830659,317

605797,819

483

4832789,432

605112,655

438

4830707,704

605774,240

484

4832788,472

605110,935

439

4830770,095

605748,720

485

4833557,349

604913,021

440

4830771,642

605748,086

486

4833558,629

604912,691

441

4830774,260

605747,008

487

4833561,836

604911,821

442

4830786,585

605741,742

488

4833572,756

604908,977

443

4830791,192

605739,776

489

4834451,270

604680,180
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№
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490

4834456,280

604678,926

536

4835601,607

606159,389

491

4834473,090

604674,532

537

4835617,468

606221,883

492

4834545,734

604655,812

538

4835619,768

606230,945

493

4834618,607

604637,034

539

4835659,342

606386,879

494

4834717,941

604611,437

540

4835701,149

606551,608

495

4834752,727

604602,472

541

4835726,369

606650,974

496

4834789,354

604593,033

542

4835733,539

606679,226

497

4834824,054

604584,091

543

4835740,702

606707,448

498

4834891,036

604566,831

544

4835747,857

606735,642

499

4834911,712

604561,503

545

4835755,005

606763,806

500

4834994,364

604702,326

546

4835762,145

606791,940

501

4835029,237

604761,744

547

4835768,403

606816,595

502

4835097,011

604870,844

548

4835777,778

606853,537

503

4835187,266

605025,836

549

4835787,141

606890,427

504

4835189,667

605029,110

550

4835796,490

606927,268

505

4835209,234

605055,782

551

4835814,273

606997,332

506

4835209,438

605065,781

552

4835835,384

607080,516

507

4835211,341

605076,203

553

4835631,937

607117,791

508

4835224,122

605088,716

554

4835612,594

607121,336

509

4835278,517

605109,713

555

4835609,173

607112,907

510

4835293,500

605129,570

556

4835525,354

607123,591

511

4835295,949

605132,814

557

4835440,212

607134,444

512

4835302,276

605141,175

558

4835456,096

607206,524

513

4835366,914

605226,589

559

4835450,891

607206,773

514

4835445,893

605330,956

560

4835451,302

607208,073

515

4835446,789

605332,445

561

4835470,859

607269,896

516

4835454,062

605344,529

562

4835521,044

607465,519

517

4835456,732

605359,050

563

4835537,891

607535,955

518

4835460,580

605391,625

564

4835546,855

607575,626

519

4835460,359

605404,518

565

4835546,820

607575,628

520

4835434,987

605462,123

566

4835550,484

607601,156

521

4835431,918

605469,093

567

4835554,955

607625,892

522

4835422,812

605489,387

568

4835558,725

607650,721

523

4835426,014

605488,550

569

4835561,394

607675,740

524

4835444,800

605624,612

570

4835567,369

607699,990

525

4835490,735

605957,298

571

4835572,814

607727,534

526

4835311,061

606002,929

572

4835577,584

607752,273

527

4835290,920

606008,458

573

4835581,604

607782,603

528

4835241,519

606022,021

574

4835585,547

607810,433

529

4835167,299

606042,396

575

4835600,388

607924,845

530

4835163,578

606049,637

576

4835610,886

608000,725

531

4835176,865

606061,457

577

4835613,536

608016,946

532

4835178,342

606067,270

578

4835623,167

608013,336

533

4835434,708

606002,206

579

4835634,780

608011,743

534

4835554,029

605971,924

580

4835836,890

607984,112

535

4835585,747

606096,900

581

4835839,544

607989,036
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582

4835848,440

607984,172

628

4836365,990

609761,545

583

4835853,409

607987,420

629

4836372,305

609870,370

584

4835857,370

607991,456

630

4836373,341

609888,226

585

4835860,133

607995,074

631

4836379,460

609993,662

586

4835863,203

607998,508

632

4836384,728

610084,455

587

4835865,677

608006,472

633

4836394,825

610258,465

588

4835865,849

608012,898

634

4836398,571

610323,019

589

4835880,848

608018,218

635

4836402,310

610387,440

590

4835901,525

608009,981

636

4836407,918

610483,807

591

4835941,406

608007,961

637

4836413,532

610580,262

592

4835961,248

608007,633

638

4836179,680

610591,303

593

4835983,859

608005,941

639

4836146,873

610592,901

594

4835996,769

608001,150

640

4836053,253

610597,237

595

4836000,216

607999,871

641

4836049,792

610597,411

596

4836048,581

607989,540

642

4836033,148

610598,251

597

4836054,483

607988,818

643

4836027,434

610599,898

598

4836066,199

607987,387

644

4836018,612

610602,516

599

4836107,927

607979,079

645

4835868,359

610872,074

600

4836108,558

607978,953

646

4835867,643

610873,766

601

4836156,486

607964,491

647

4835818,917

610880,252

602

4836182,404

607953,060

648

4835707,481

610895,086

603

4836198,601

607947,487

649

4835707,456

610897,784

604

4836199,852

607947,056

650

4835705,508

610903,066

605

4836230,191

607936,617

651

4835754,640

611694,588

606

4836281,231

607938,978

652

4835754,640

611698,735

607

4836281,355

608095,336

653

4835763,558

611843,235

608

4836281,378

608123,794

654

4835763,867

611843,228

609

4836267,304

608123,220

655

4835766,000

611877,592

610

4836267,918

608133,126

656

4835766,369

611883,578

611

4836278,555

608304,901

657

4835767,709

611905,164

612

4836283,502

608384,792

658

4835772,743

611904,888

613

4836288,674

608468,305

659

4835776,859

611904,710

614

4836293,683

608549,207

660

4836239,882

611871,686

615

4836298,608

608628,751

661

4836248,375

611980,205

616

4836308,593

608789,992

662

4836256,657

612086,026

617

4836313,192

608864,258

663

4836267,379

612223,029

618

4836314,223

608880,926

664

4836280,181

612386,605

619

4836323,870

609036,685

665

4836283,922

612434,401

620

4836336,721

609244,226

666

4836287,840

612484,469

621

4836337,168

609264,869

667

4836291,937

612536,809

622

4836339,753

609309,410

668

4836299,740

612636,527

623

4836342,336

609353,925

669

4836307,519

612735,917

624

4836344,917

609398,413

670

4836315,595

612839,101

625

4836348,656

609462,838

671

4836324,607

612954,253

626

4836354,164

609557,759

672

4836331,829

613046,537

627

4836359,665

609652,558

673

4836339,019

613138,410
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674

4836345,614

613222,657

675

4836346,040

613228,445

676

4836312,294

613234,167

677

4836319,448

613249,930

678

4836335,248

613249,675

679

4836351,315

613461,859

680

4836397,996

614078,383

681

4836399,540

614106,191

682

4836405,433

614184,681

683

4836487,215

615273,882

684

4836509,607

615572,107

685

4836489,508

615594,217

686

4836479,073

615605,690

687

4836446,582

615641,412

688

4836392,747

615700,604

689

4836361,840

615734,448

690

4836351,641

615745,616

691
7984

4836340,141

615756,907

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН
КОНТРОЛ
РЕШЕНИЕ № 3315-П
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и
ал. 6 от Устройствения правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2604 от 18.10.2013 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на недвижим имот – частна
държавна собственост, представляващ урегулиран
поземлен имот V – за озеленяване, от кв. 6 по
действащия подробен устройствен план на м. Лъгът,
с. Валевци, община Севлиево, област Габрово, с
площ 5410 кв. м (наричан по-нататък „имота“), да
се извърши чрез публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 43 000 лв. (без
включен ДДС). Цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се в
тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 1000 лв. (без включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска – 5000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по банковата
сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в тръжната
документация, най-късно до изтичане на срока за
подаване на предложения.
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2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“. Цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване на
тръжната документация. Разходите по заплащането
на тръжната документация са за сметка на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени за
банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на чл. 29 от
Закона за собствеността, или лица, за които със
закон е установено, че нямат право да придобиват
право на собственост върху земя на територията
на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение за
право на извършване на оглед, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано
от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в сградата
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.

7963

Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3316-П
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 3 и
чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3, ал. 1,
т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за търговете
и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20, ал. 1, т. 3 и
ал. 6 от Устройственния правилник на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол
и протоколно решение № 2605 от 18.10.2013 г. на
Изпълнителния съвет Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол реши:
1. Пр ода ж бат а на не з ас т р о ен по з ем лен
имот – частна държавна собственост, с идентификатор 67338.522.78, с площ 3467 кв. м, трайно
предназначение на територията: урбанизирана, и
с начин на трайно ползване: незастроен имот за
обществена сграда, комплекс, намиращ се в Сливен, кв. Ново село-изток по кадастралната карта
и кадастралните регистри, одобрени със Заповед
№ РД-18-31 от 19.04.2006 г. на изпълнителния
директор на Агенцията по геодезия, картография
и кадастър, да се извърши чрез публичен търг с
явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 782 000 лв. (без
включен ДДС). Цената се оферира в левoве и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 10 000 лв. (без
включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер на 50 000 лв. (без включен ДДС) или
равностойността им в евро, която се превежда
по банковата сметка на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, посочена в
тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 411, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 500 лв. (с включен ДДС)
или равностойността им в евро и се заплаща,
както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или
чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на тръжната документация. Разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
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2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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РЕШЕНИЕ № 3317-П
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 1, ал. 2, т. 5, чл. 3, ал. 3, т. 3,
буква „д“, чл. 4, ал. 3, чл. 8, ал. 10, чл. 31, ал. 3
и чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 5, чл. 3,
ал. 1, т. 1, чл. 5 и чл. 6, ал. 1 от Наредбата за
търговете и конкурсите, чл. 7, ал. 1, т. 4 и чл. 20,
ал. 1, т. 3, ал. 2 и 3 от Устройствения правилник
на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, Решение № 1513 от 1.11.2011 г. (ДВ,
бр. 90 от 2011 г.) на АПСК и протоколно решение
№ 2606 от 18.10.2013 г. на Изпълнителния съвет
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол реши:
1. Продажбата на поземлен имот – частна държавна собственост – идентификатор 18099.401.1327,
с площ 14 721 кв. м, намиращ се в гр. Гулянци,
ул. Индустриална, община Плевен, област Плевен
(наричан по-нататък „имота“), да се извърши чрез
публичен търг с явно наддаване.
2. Търгът ще се проведе при следните условия:
2.1. Начална тръжна цена – 70 000 лв. (без
включен ДДС). Цената се оферира в левове и се
заплаща съгласно изискванията, съдържащи се
в тръжната документация.
2.2. Стъпка на наддаване – 5000 лв. (без включен ДДС).
2.3. Депозитът за участие е парична вноска
в размер 10 000 лв. (без включен ДДС) или равностойността им в евро, която се превежда по
банковата сметка на Агенцията за приватизация
и следприватизационен контрол, посочена в
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тръжната документация, най-късно до изтичане
на срока за подаване на предложения.
2.4. Тръжната документация се закупува в
Агенцията за приватизация и следприватизационен
контрол – София, ул. Аксаков 29, стая 412, в срок
до 10-ия ден считано от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“; цената на
тръжната документация е 1000 лв. (с включен
ДДС) или равностойността им в евро и се заплаща, както следва:
в касата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол – само в левове, или;
чрез банков превод по сметка на Агенцията
за приватизация и следприватизационен контрол:
IBAN BG39 BNBG 9661 3100 1530 01, BIC код
BNBGBGSD.
Плащането се извършва преди получаване
на тръжната документация. Разходите по заплащането на тръжната документация са за сметка
на лицата.
2.5. Тръжната документация се получава след
представяне на документ, от който да е видно
лицето, оправомощено да закупи тръжната документация. В случай че документът по предходното изречение е съставен на език, различен от
българския, същият следва да бъде придружен с
превод на български език.
2.6. Срок за подаване на предложения за участие
в търга – до 11 ч. българско време на 15-ия ден
считано от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“. Предложенията се подават в стая 209 на Агенцията за приватизация и
следприватизационен контрол.
2.7. Не се допускат до участие в търга: консорциуми; офшорни дружества; лица, които имат
просрочени публични задължения към българската държава; лица, които са в ликвидация; лица,
обявени в несъстоятелност или са в производство
за обявяване в несъстоятелност; лица, осъдени
за банкрут; чужденци и/или чуждестранни юридически лица, неотговарящи на условията на
чл. 29 от Закона за собствеността, или лица, за
които със закон е установено, че нямат право да
придобиват право на собственост върху земя на
територията на Република България.
2.8. Посещения и огледи на имота могат да се
извършват всеки работен ден до началния час на
провеждане на търга след закупуване на тръжната
документация и представяне на удостоверение
за право на извършване на оглед, издадено от
Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
2.9. Търгът ще се проведе на 15-ия ден считано от датата на обнародване на решението в
„Държавен вестник“ от 11 ч. българско време в
сградата на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол.
3. Утвърждава тръжната документация за
продажба на имота и проекта на договор за приватизационна продажба като част от нея.
4. Режийните разноски за имота в размер
две на сто върху цената, достигната на търга, се
заплащат в съответствие с разпоредбата на чл. 8,
ал. 10 ЗПСК.
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Изпълнителен директор:
Е. Караниколов
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ
ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-326
от 18 октомври 2013 г.
На основание чл. 3, ал. 1, т. 1 и чл. 4 от Закона за
статистика на вътрешнообщностната търговия
със стоки нареждам:
I. Определям праговете за деклариране по
системата Интрастат за 2014 г., както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 210 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 360 000 лв.
II. Определям праговете за статистическа
стойност по системата Интрастат за 2014 г.,
както следва:
1. За поток „Изпращания“ – 10 700 000 лв.
2. За поток „Пристигания“ – 5 000 000 лв.
III. Определям праг за опростено деклариране
на единични сделки с ниска стойност по системата Интрастат за 2014 г. – 390 лв.
IV. Определям видовете данни, които подлежат на деклариране по системата Интрастат за
2014 г., както следва:
1. Код на стоката.
2. Държава членка партньор:
а) изпращани я – държава членка на
получаване;
б) пристигания – държава членка на
изпращане.
3. Държава на произход (при пристигания).
4. Вид на сделката.
5. Условия на доставка.
6. Вид транспорт.
7. Националност на транспортното средство.
8. Регион на:
а) произход (при изпращания);
б) потребление (при пристигания).
9. Нето тегло – килограми.
10. Количество по допълнителна мярка.
11. Стойност.
12. Статистическа стойност.
Председател:
Р. Инджова
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ОБЩИНА АЙТОС
РЕШЕНИЕ № 383
от 22 август 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ и § 124, ал. 1 от
преходните и заключителните разпоредби на
Закона за изменение и допълнение на Закона за
устройство на територията (ДВ, бр. 82 от 2012 г.)
Общинският съвет – гр. Айтос, реши:
Одобрява подробен устройствен план – план
за регулация и застрояване за поземлен имот
№ 006004, м. Хаджи Бекир, землище на гр. Айтос
(бивш стопански двор), с цел промяна предназначението на земеделска земя. Образуват се УПИ
IV-4, кв. 8, с отреждане „за производствени и
складови дейности“, с ниско свободно застрояване,
с височина до 10 м и показатели за устройствена
зона „Пп“: плътност – до 80 %, минимално озеленяване – 20 %, и Кинт. – 2,5, съгласно червените
пунктирни линии, сини и червени плътни линии
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и сини и червени надписи и по определените
ограничителни линии на застрояване на приложения проект.
На основание чл. 215, ал. 4 ЗУТ решението
подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването му в „Държавен вестник“.

7893

Председател:
Р. Хасан

ОБЩИНА БРЕЗНИК
РЕШЕНИЕ № 421
от 3 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 1,
ал. 2, т. 3, чл. 3, ал. 3, т. 2, чл. 31, ал. 1 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 5, 7, чл. 8, ал. 1, чл. 10, ал. 2
и чл. 35а от Наредбата за търговете и конкурсите
Общинският съвет – гр. Брезник, реши:
1. Разрешава прода жбата чрез п убли чно
оповестен конкурс при условията на раздел ІІІ
от Наредбата за търговете и конкурсите – провеждане на конкурс на един етап за поземлен
имот с идентификатор 06286.502.33 по КК и КР
на гр. Брезник с площ 3454 кв. м, намиращ се в
района на бившето поделение на МО – гр. Брезник, м. Еретин, при минимална конкурсна цена
55 – 264 лв. (16 лв./кв. м).
2. Теренът да се използва във връзка с приета
от общинския съвет Програма за насърчаване
използването на енергията от възобновяеми
източници и биогорива за изграждане на ТЕЦ
за производство на електрическа и топлинна
енергия от биомаса.
3. Приема информационния меморандум на
обекта.
4. Утвърждава конкурсната документация и
проекта на договора за продажба като част от нея.
5. Конкурсната документация се закупува в
касата на общината в срок от 10-ия до 16-ия ден
включително след обнародване на решението в
„Държавен вестник“ срещу заплащане на 30 лв.
6. Конкурсната документация съдържа декларация за приемане на условията на приватизационната сделка, декларация за неразгласяване
на информация, чието подписване е условие за
допускане до участие в конкурса.
7. В срок до 20-ия ден от обнародването на
решението лицата, закупили конкурсната документация, могат да отправят писмени искания
за даване на разяснения по процедурата за провеждане на конкурса.
8. Лицата, закупили конкурсна документация,
получават сертификат за регистрация и имат
право да подадат оферта за участие в конкурса.
9. Депозит за участие в размер 40 % от началната конкурсна цена се заплаща в касата на
общината до 17 ч. в срока за подаване на офертите.
10. Офертите се изготвят в съответствие с
изискванията, определени в конкурсната документация, и се депозират в запечатан непрозрачен плик най-късно до 17 ч. на 25-ия ден след
обнародването в „Държавен вестник“. Ако денят
е неприсъствен, срокът се удължава до първия
присъствен ден. Върху плика се отбелязват: пълното наименование на обекта за приватизация,
името (фирмата) и адресът на подателя.
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11. Определя следните приоритетни конкурсни
условия по реда на изброяването им:
11.1. предлагана конкурсна цена – не по-ниска
от обявената;
11.2. представяне на инвестиционен план за
стопанско развитие на обекта по години;
11.3. разкриване на нови работни места и запазването им за срок 5 години от пускането на
обекта в експлоатация.
12. Оглед на обекта се извършва до крайния
срок за заплащане на депозита.
13. Плащането на цената се извършва в левове
до подписването на договора за покупко-продажба.
14. Упълномощава кмета на общината да извърши всички действия във връзка с организацията и
провеждането на публично оповестения конкурс.
15. Упълномощава кмета на общината да
сключи договора за покупко-продажба със спечелилия конкурса участник.
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Председател:
В. Добринов

АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ
И ПУБЛИЧНО-ЧАСТНО
ПАРТНЬОРСТВО – БУРГАС
РЕШЕНИЕ № I-13
от 21 октомври 2013 г.
На основание чл. 5 и 6 от Наредбата за търговете и конкурсите, решения-протоколи № 33 от
22.04.2010 г.; 20 от 19.02 и 21.02.2013 г. на Общинския съвет – гр. Бургас, и решения-протоколи № 9
от 10.05.2012 г.; 18 от 1.08.2013 г. и 22 от 16.10.2013 г.
на Надзорния съвет Агенцията за приватизация
и публично-частно партньорство 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:
– подземни паркоместа № 5 и № 6 на ул. Батак
46, Бургас, с начална тръжна цена за: паркомясто № 5 в размер 18 180 лв., стъпка на наддаване – 200 лв., депозит – 1820 лв.; паркомясто № 6 в
размер 17 010 лв., стъпка на наддаване – 200 лв.,
депозит – 1701 лв.;
– самостоятелни обекти в двуетажна масивна сграда с идентификатор 07079.620.62.1
по КК на гр. Бургас, ж.к. Братя Миладинови,
ул. Стефан Стамболов 122, построена с право
на строеж върху общинска земя, както следва: а) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.6, ЗП 122,16 кв. м на ниво избен
етаж; б) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.2, ЗП 140,91 кв. м на ниво първи
етаж, в) самостоятелен обект с идентификатор
07079.620.62.1.4, ЗП 142,77 кв. м на ниво втори
етаж, ведно със 106,11 кв. м прилежащи части
от подпокривно пространство, с начална тръжна
цена 439 500 лв., стъпка на наддаване – 4500 лв.,
и депозит – 43 950 лв.;
– офис, ж.к. Изгрев, бл. 53, между вх. 8 и 9
Бургас, ЗП 61,45 кв. м, начална тръжна цена
58 900 лв., стъпка на наддаване – 590 лв., депозит – 5890 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 да се внесат 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 пет 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.

7951

Председател на Надзорния съвет:
Д. Димов

ВЕСТНИК

на застрояване: височина – 10 м, плътност на
застрояване – до 60 %, коефициент на интензивност – до 1, 2, и озеленяване до 40 %.
2. Схеми за електроснабдяване и водоснабдяване на имота по т. 1.

7890

Председател:
Н. Златанов

ОБЩИНА КОСТИНБРОД
РЕШЕНИЕ № 508
от 3 октомври 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 12 от 2013 г. на ОЕСУТ, т. 8, Общинският
съвет – гр. Костинброд, одобрява проекти – ПЗ
(план за застрояване) за ниско жилищно строителство за имот 403045 и парцеларен план – трасе
за кабелна линия и водопровод през имот 403014,
м. Червиляк, с. Голяновци, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 60 %, Кинт. 1,2, озеленяване
40 % и свободно застрояване.

7931

Председател:
В. Михайлов

РЕШЕНИЕ № 509
от 3 октомври 2013 г.
На основание чл. 20 във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 2, чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и чл. 129,
ал. 1 във връзка с чл. 8, т. 1, чл. 9, ал. 2, чл. 12,
ал. 2, чл. 59, ал. 1 и чл. 109 ЗУТ и протокол
№ 12 от 2013 г. на ОЕСУТ, т. 7, Общинският съвет – гр. Костинброд, одобрява проект на ПЗ (план
за застрояване) за ниско жилищно строителство,
имот 507221, м. Червиляк, община Костинброд,
зона с малка височина (Жм), кота корниз 10 м,
3 етажа, плътност 60 %, Кинт. 1,2, озеленяване
40 % и свободно застрояване.

ОБЩИНА КАЗАНЛЪК
РЕШЕНИЕ № 772
от 30 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет – гр. Казанлък, реши:
1. Одобрява подробен устройствен план – план
за застрояване за поземлен имот (ПИ) № 150847
от 1,221 дка с начин на трайно ползване „лозе“,
девета категория, собственост на Янко Георгиев
Мермеклиев, при граници и съседи на имота ПИ:
№ 150837, № 150845; № 150848 – лозя, частна общинска собственост; № 150846 и № 150854 – лозя
на същи я собст веник, и № 0 0 0146 – полск и
път, публична общинска собственост, всички в
местност Старите лозя, землище гр. Казанлък,
ЕКАТТЕ: 35167, община Казанлък, за промяна
предназначението на имота за „жилищно строителство“. Предвидени са следните параметри
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Председател:
В. Михайлов

ОБЩИНА „МАРИЦА“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 276
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране на „Трасе на външен водопровод“
с дължина L=5205,68 м в участъка, преминаващ
през земеделска територия – поземлени имоти с
идентификатори 35300.6.83, 35300.7.38, 35300.8.14,
35300.8.32, 35300.9.55 и 35300.10.38, общинска
собственост, за нуждите на община „Марица“ в
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землището на с. Калековец, община „Марица“,
област Пловдив, нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП и регистър на засегнатите от
трасето имоти.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

7891

Председател:
Г. Трендафилова

РЕШЕНИЕ № 279
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският съвет
„Марица“ реши:
Одобрява проект за подробен устройствен
план (ПУП) – парцеларен план (ПП) на трасе за
проектиране с дължина L=523,05 м в участъка
му на преминаване през земеделска територия
за изграждане на обект: Трасе на довеждащ колектор от края на регулацията на с. Царацово до
КПС, намираща се в ПИ 73.14, в землището на
с. Царацово, община „Марица“, преминаващ през
поземлени имоти с идентификатори 78080.70.243,
78080.112.244 и 78080.70.369, м. Юртови, общинска
собственост, в землището на с. Царацово, община
„Марица“, област Пловдив, по предложения вариант,
нанесен върху приложения проект на ПУП – ПП.
Решението подлежи на обжалване в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“ чрез
общинската администрация до Административния
съд – Пловдив.

7892

Председател:
Г. Трендафилова

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
РЕШЕНИЕ № 401
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА във
връзка с чл. 3, ал. 3, т. 2 и чл. 4, ал. 4 и чл. 32,
ал. 3, т. 2 ЗПСК, чл. 2, ал. 1, т. 6, чл. 3, ал. 3,
чл. 5 и 7 от Наредбата за търговете и конкурсите,
Решение № 389 по протокол № 27 от 29.08.2013 г.
на ОбС – гр. Полски Тръмбеш, Общинският съвет – гр. Полски Тръмбеш, реши:
1. Открива процедура по приватизация за общински нежилищен имот – незастроен урегулиран
поземлен имот XI „За производствени и складови
дейности“, стр. кв. 57 по ПУП на с. Раданово,
с площ 5814 кв. м, невключен в имущество на
общинско търговско дружество, частна общинска
собственост, съгласно АОС № 3284 от 7.08.2013 г.
на Община Полски Тръмбеш.
2. Продажбата чрез приватизация на общинския нежилищен имот по т. 1 да се извърши чрез
публично оповестен конкурс на един етап при
условията на глава шеста, раздел III от Наредбата
за търговете и конкурсите.
3. Приема приватизационната оценка и информационния меморандум на имота по т. 1.

ВЕСТНИК
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4. Продажбата да се извърши в левове. Спечелилият конкурса участник няма право на разсрочено плащане и е длъжен да заплати цялата
дължима сума, представляваща разликата от
достигнатата конкурсна цена и внесения депозит,
преди подписване на договора за продажба.
5. Определя минимална конкурсна цена за
имота по т. 1 в размер 66 000 лв. (без включен
ДДС). Сделката е облагаема с ДДС.
6. Определя депозит за участие в конкурса
парична вноска в размер 20 000 лв., който се
внася по набирателна сметка на Община Полски
Тръмбеш при ЦКБ, клон Велико Търново – BG08
CECB 9790 3310 2233 00, BIC на „ЦКБ“ – АД:
CECBBGSF, в срок до 12 ч. на 21-ия ден от датата на обнародването на решението в „Държавен
вестник“. В срок 5 работни дни след изтичането на
срока за обжалване на решението за определяне
на спечелил участник органът за приватизация
освобождава депозитите на участниците, като
депозитът на спечелилия конкурса се задържа
като гаранция за сключване на договора за приватизация и се прихваща от цената.
7. Утвърждава конкурсната документация за
провеждане на публично оповестен конкурс на
един етап:
7.1. обстоятелствата по чл. 10, ал. 2, т. 1 от
Наредбата за търговете и конкурсите с конкретни
данни за всяко от тях;
7.2. изчерпателен списък на документите, които
следва да бъдат представени от кандидатите при
участие в конкурса;
7.3. разяснения относно процедурата по провеждането на конкурса и сключването на договор
за приватизация;
7.4. проект на договор за продажба на обекта
на конкурса;
7.5. информационен меморандум.
8. Определя следните приоритетни конкурсни
условия:
8.1. предлагана конкурсна цена за имота над
минимално определената конкурсна цена в т. 5
с относителна тежест по този показател – 50 %;
8.2. предлагани инвестиционни разходи за реализиране на инвестиционен план с относителна
тежест по този показател – 30 %;
8.3. разкриване на нови работни места – не
по-малко от 10, с относителна тежест по този
показател – 20 %.
9. Всички заинтересувани лица могат да
закупят конкурсна документация в информационен център за обслужване на граждани при
общинската администрация на адрес: гр. Полски
Тръмбеш, ул. Черно море 4, след заплащане на
370 лв. (без включен ДДС) в срок до 16,30 ч.
на 15-ия ден от обнародването на решението в
„Държавен вестник“.
10. Условие за закупуване на конкурсната
документация е представянето на следната документация:
10.1. по отношение на физическите лица:
документ за самоличност; нотариално заверено
пълномощно за закупуване на документация, в
случай че закупуват документация от името на
друго физическо лице;
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10.2. по отношение на юридическите лица:
заверено копие от документ, удостоверяващ
ЕИК на фирмата за вписване на юридическите
лица в търговския регистър към Агенцията по
вписванията; нотариално заверено пълномощно
за закупуване на документация, ако представителната власт на лицето, закупуващо документацията, не може да се установи от документ за
регистрация.
11. В срок до 16,30 ч. на 15-ия ден от обнародването на решението в „Държавен вестник“ закупилите конкурсна документация могат да отправят
писмени искания за разяснения по процедурата за
провеждане на конкурса. Разясненията се изготвят в писмена форма в срок 3 работни дни и се
предоставят при поискване на разположение на
всички лица, закупили конкурсна документация.
12. Оглед на имота може да се извършва всеки
присъствен ден от датата на обнародването на
ршението в „Държавен вестник“ до 12 ч. на 21ия ден от датата на обнародване на решението
в „Държавен вестник“ след закупена конкурсна
документация.
13. Оферти за участие в конкурса се подават
до 16 ч. на 21-ия ден, считано от датата на обнародване на решението в „Държавен вестник“,
в запечатан непрозрачен плик, върху който е
отбелязано пълното наименование на обекта
на конку рса, името (фирмата) и адресът на
подателя.
14. Конкурсът да се проведе при следните
условия: на 22-ия ден от датата на обнародване
на решението в „Държавен вестник“, начало на
конкурса – 11 ч., място на конкурса – заседателна
зала № 403 в сградата на Общинската администрация – гр. Полски Тръмбеш.
15. Упълномощава кмета на общината да
извърши всички законови процедури по провеждането на конкурса, да издаде сертификат
за регистрация съгласно чл. 35а, ал. 1 от Наредбата за търговете и конкурсите, да назначи
конкурсна комисия, която да проведе публично
оповестения конкурс при посочените в решението условия, и да изготви мотивиран доклад до
органа за приватизация, съдържащ предложение
за класация.
Председател:
Е. Енчев
7896

ОБЩИНА РАЗЛОГ
РЕШЕНИЕ № 211
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ и чл. 21,
ал. 1, т. 11 ЗМСМА Общинският съвет – гр. Разлог, одо б р я в а под р о б ен ус т р ойс т в ен п л а н
(ПУП) – ПР – план за изменение на регулация
в обхвата на кв. 26, 26а, 37, 37а, 37б, 38, 38а, 38б
и 38в и изменение на улична регулация от о.т.
1001 до о.т. 1016 по плана на гр. Разлог, община
Разлог, с възложител Община Разлог. Планът е
изложен в стая № 306 на общината.

ВЕСТНИК
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На основание чл. 215 ЗУТ решението подлежи
на обжалване пред Административния съд – Благоевград. Жалбите и протестите се подават чрез
Общинския съвет – гр. Разлог, в 30-дневен срок
от обнародването на решението в „Държавен
вестник“.

7954

Председател:
М. Копанарова-Тасева

ОБЩИНА СОЗОПОЛ
РЕШЕНИЕ № 551
от 31 май 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 и чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
Общинският съвет – гр. Созопол, одобрява подробен устройствен план – парцеларен план за
елементи на техническата инфраструктура извън
границите на населените места „Дълбокоморско
заустване на пречистени от Пречиствателна
станция „Созопол“ отпадни води“, подобект: „Отвеждащ колектор на дълбокоморско заустване на
пречистени от Пречиствателна станция „Созопол“
отпадни води“, с трасе и сервитути в обхват на
поземлени имоти с номера: 67800.1.43, 67800.1.112,
67800.1.155, 67800.1.157, 67800.1.227, 67800.1.235,
67800.1.260, 67800.1.263, 67800.1.265, 67800.1.267,
67800.1.269 и 67800.1.312, землище гр. Созопол.
С Решение № 40 от протокол № 3 от 24.11.2011 г.
обект „Дълбокоморско заустване“ е обявен за обект
от първостепенно значение за Община Созопол.
Решението подлежи на обжалване в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
чрез Община Созопол до Административния
съд – Бургас.

7953

Председател:
Кр. Германова

ОБЩИНА ШУМЕН
РЕШЕНИЕ № 529
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, Решение
№ КЗЗ-12, т. І.71.2 и т. І.71.3 от 27.06.2013 г. на
Комисията за земеделските земи, заявление с
вх. № 94-И-474 от 8.11.2011 г., Заповед № РД-25678 от 10.05.2011 г. за разрешаване изработването
на ПУП Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия за
„Водопровод и кабелно ел. захранване до имот
32158.257.1 по кадастралната карта на с. Ивански“.
Одобрява ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 535 от 9.09.2013 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.

7929

Председател:
Г. Колев
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РЕШЕНИЕ № 530
от 26 септември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 134,
ал. 2, т. 6, чл. 59, ал. 1 и чл. 60 ЗУТ, Решение
№ КЗЗ-12, т. І.72.2 и т. І.72.3 от 27.06.2013 г. на
Комисията за земеделските земи, заявление с вх.
№ 94-И-474 от 8.11.2011 г., Заповед № РД-25-678
от 10.05.2011 г. за разрешаване изработването
на ПУП Общинският съвет – гр. Шумен, реши:
Одобрява подробен устройствен план – парцеларен план съгласно чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ
за участъка извън урбанизираната територия
за „Водопровод и кабелно ел. захранване до
имот 32158.114.734 по кадастралната карта на с.
Ивански“.
Одобрява ПУП – парцеларен план по приложената скица, изведена с № 536 от 9.09.2013 г.
Решението подлежи на обжалване по реда на
чл. 213 и чл. 215, ал. l и 4 ЗУТ.
Председател:
Г. Колев

7930

75. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
проучване на подземни богатства и във връзка с
чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства открива производство по предоставяне на
разрешение за проучване на подземни богатства
по чл. 2, ал. 1, т. 6 от Закона за подземните богатства – скалнооблицовъчни материали, в площ
„Чинка-2“, разположена в землището на с. Голяма
Чинка, община Крумовград, област Кърджали, и
описана със следните координати в координатна
система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4520050

9427950

2.

4520215

9427840

3.

4520240

9427605

4.

4520300

9427460

5.

4520425

9427390

6.

4520630

9427405

7.

4520610

9427610

8.

4520405

9427955

9.
4520150
9428130
8017
76. – Министърът на икономиката и енергетиката на основание постъпило заявление за
търсене и/или проучване на подземни богатства
и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за
подземните богатства открива производство
по предоставяне на разрешение за проучване
на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от
Закона за подземните богатства – строителни
минерали, в площ „Чуковецки рид“, разположена на територията на община Радомир, област
Перник, описана със следните гранични точки
в координатна система 1970 г.:
№

X [m]

Y [m]

1.

4576403

8474566

2.

4576742

8474796
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3.

4577018

8475163

4.

4576768

8475710

5.

4576243

8475799

6.
4575597
8475477
8018
31. – Министърът на регионалното развитие
на основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ съобщава, че е
издал Заповед № РС-63 от 7.10.2013 г. за допълване
на Разрешение за строеж № РС-25 от 7.05.2013 г.,
издадено от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството, за обект
„Модификации на котли в ТЕЦ „КонтурГлобал
Марица Изток 3“ посредством първични мерки
с цел намаляване на нивото на нормализирани
NOх емисии, намаляване на шлаковането на пещна
камера и предотвратяване на корозия по стените
на пещна камера, образувана от въздействието
на сулфиди“, намиращ се в УПИ II-76, кв. 302
по плана на ТЕЦ „Марица Изток 3“, с. Медникарово, община Гълъбово, област Стара Загора,
със забележка: Изграждането и въвеждането в
експлоатация на обекта да стане на етапи при
условията на чл. 154, ал. 2, т. 6 и чл. 152, ал. 2
ЗУТ, както следва:
Етап 1: Модификация на котел № 3 в ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ посредством
първични мерки с цел намаляване на нивото на
нормализирани NO х емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на
корозия по стените на пещна камера, образувана
от въздействието на сулфиди;
Етап 2: Модификация на котел № 2 в ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ посредством
първични мерки с цел намаляване на нивото на
нормализирани NO х емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на
корозия по стените на пещна камера, образувана
от въздействието на сулфиди;
Етап № 3: Модификация на котел № 1 в ТЕЦ
„КонтурГлобал Марица Изток 3“ посредством
първични мерки с цел намаляване на нивото на
нормализирани NO х емисии, намаляване на шлаковането на пещна камера и предотвратяване на
корозия по стените на пещна камера, образувана
от въздействието на сулфиди.
На основание чл. 149, ал. 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване от заинтересованите лица
пред Върховния административен съд в 14-дневен
срок от обнародването є в „Държавен вестник“
чрез МРР.
7985

СЪДИЛИЩА
13. – Върховният касационен съд, гражданска и търговска колегия, на основание чл. 289
ГПК съобщава на интересуващите се страни,
че в открито съдебно заседание през декември
2013 г. ще се разгледат посочените по-долу дела
по отделения и дати, както следва:
НА 2.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3417/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
356/2012 по описа на Окръжен съд Перник, по-
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дадена от „Струма Автотранспорт“ – АД, чрез
адвокат Юли ян Димитров, Софи я, ул. Отец
Паисий 1 – 3, вх. Офиси, ет. 1, офис 4, срещу
Георги Валентинов Георгиев чрез адвокат Иван
Витанов, Перник, ул. Вардар, бл. 12, ап. 1; Росен
Валентинов Георгиев чрез адвокат Иван Витанов, Перник, ул. Вардар, бл. 12, ап. 1; Виктор
Кирилов Сотиров чрез адвокат Иван Витанов,
Перник, ул. Вардар, бл. 12, ап. 1; Пламен Георгиев Василев чрез адвокат Иван Витанов,
Перник, ул. Вардар, бл. 12, ап. 1.
Второ гражданско отделение, 4057/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
793/2012 по описа на Окръжен съд Перник,
подадена от Йорданка Зафирова Петринска,
с. Невестино, област Кюстендил; Лъчезар Димитров Момчилов, Перник, ул. Минск, бл. 13,
вх. А, ет. 4, ап. 13, срещу Георги Петров Ляшков,
с. Егълница, област Перник; Чавдар Георгиев
Петров, Перник, ул. Кракра, бл. 61, вх. В, ет. 6,
ап. 70; Венцислав Георгиев Петров, Перник,
ул. Сан Стефано 4.
Второ гражданско отделение, 4491/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
168/2013 по описа на Окръжен съд Пазарджик,
подадена от Никола Иванов Шарков чрез адвокат
Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12б,
ет. 1, офис 6; Ваня Георгиева Дамянова чрез адвокат Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван Вазов
12б, ет. 1, офис 6; Румен Иванов Дамянов чрез
адвокат Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван Вазов
12б, ет. 1, офис 6; Красимир Кирилов Стоев чрез
адвокат Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван Вазов 12б, ет. 1, офис 6; Мариана Тодорова Стоева
чрез адвокат Георги Попов, Пазарджик, ул. Иван
Вазов 12б, ет. 1, офис 6, срещу Ангел Георгиев
Кормушев, Батак, ул. Вела Пеева 1.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3635/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 2131/2012 по описа на Апелативен съд
София, подадена от Анелия Георгиева Атанасова, София, ул. Кричим 82, ет. 2, ап. 6, срещу
„Голдън Вали“ – ЕА Д, София, ул. Хан Крум
20, ет. 2, ап. 3.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 430/2011, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
763/2010 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Павел Павлов Александров чрез
адвокат Иван Колчев, София, ул. Цар Асен 2,
вх. Б, ет. 3, срещу Виолета Драганова Толева
чрез адвокат Валери Иванов, София, ул. Лавеле 32, кантора 30; Салвадор Иля Рока, адрес
неизвестен.
Първо търговско отделение, 761/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2813/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от Орлин Михайлов Михалков чрез
адвокат Румяна Желязкова, София, ул. Ангел
Кънчев 25; Генка Видева Михалкова чрез адвокат
Румяна Желязкова, София, ул. Ангел Кънчев 25,
срещу Националното бюро на българските автомобилни застрахователи чрез адвокат Анелия
Димитрова, София, ул. Узунджовска 16, ет. 3.
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Първо търговско отделение, 871/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
689/2012 по описа на Апелативен съд Пловдив,
пода дена о т Общ и на С еп т ем ври, ул. А лександър Стамболийск и 37А, срещ у „Еко-Х идро-90“ – ООД, с у правител Иван Георгиев
Делчев, Пазарджик, ул. Асен Златаров 12.
Първо търговско отделение, 1107/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3479/2011 по описа на Апелативен съд София,
подадена от „Тивиен“ – АД, София, бул. Васил
Левски 100Б, ет. 3, ап. 15, срещу „Контракт лизинг“ – ЕООД, с управител Евелина Ангелова,
София, ул. Георги Бенковски 6, ет. 3; Татяна
Трайкова Венкова, София, ж.к. Дружба, бл. 420,
вх. Б, ет. 4, ап. 38.
НА 2.12.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3110/2013,
по касац ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 3789/2012 по описа на Окръжен съд
Пловдив, подадена от „Деница“ КТ, Пловдив,
ул. Делянка 2А, срещу Донка Георгиева Халачева чрез адвокат Недялка Печева, Пловдив,
ул. Йоаким Груев 38.
НА 3.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 2548/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2470/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Пепо Николов Николов чрез адвокат
Владимир Скочев, Варна, ул. Никола Вапцаров
3, вх. Г,ет. 8, офис 21; Елза Викторова Николова
чрез адвокат Владимир Скочев, Варна, ул. Никола
Вапцаров 3, вх. Г, ет. 8, офис 21, срещу Иванка
Тодорова Динова-Липке чрез адвокат Драгомир
Димов, Варна, бул. Сливница 100А.
Първо гражданско отделение, 3296/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
735/2012 по описа на Софийски окръжен съд,
подадена от Веселинка Петкова Бончева чрез адвокат Красимир Сибинов, София, ул. Княз Борис
Първи 153, ет. 4, ап. 8, срещу „Атис – Р“ – ЕООД,
чрез адвокат Боряна Павлова, София, ул. Хан
Аспарух 18, ет. 2; Здравка Петрова Цонева чрез
адвокат Иванка Сомова, Ботевград, ул. Свобода
2, вх. Б, ет. 2, ап. 12; Елин Тодоров Тодоров чрез
адвокат Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница
6, ет. 5; София Михайлова Тодорова чрез адвокат
Крум Георгиев, Пловдив, ул. Сливница 6, ет. 5;
Министерството на земеделието и храните, София,
бул. Христо Ботев 55.
Първо гражданско отделение, 3675/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
7003/2010 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Девора Николова Давидкова чрез
адвокат Ивелина Иванова, София, бул. Прага 36,
ет. 1, срещу Йордан Борисов Качармазов чрез
адвокат Антония Максимова, София, ул. Хаджи
Димитър 19А, ет. 1, ап. 2; Евгени Петров Миланов чрез адвокат Николета Върбанова, София,
ул. Георги С. Раковски 127, ет. 4, кантора 435;
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Николета Борисова Русева чрез адвокат Николета
Върбанова, София, ул. Георги С. Раковски 127,
ет. 4, кантора 435.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 1288/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
504/2012 по описа на Окръжен съд Хасково,
подадена от Недко Николов Николов, Хасково,
ул. Самуил 17, ет. 3, ап. 7, срещу „Геопен“ – ООД,
Хасково, бул. Георги С. Раковски 9Б, ет. 3.
Четвърто гражданско отделение, 2488/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14808/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Ася Асенова Тодорова чрез адвокат
Румен Котов, София, ул. Московска 21; Кръстина Асенова Тодорова чрез адвокат Румен Котов,
София, ул. Московска 21, срещу Стоян Иванов
Орозов чрез пълномощник Красимир Петков
Руев, Кюстендил, ул. Неофит Рилски 4, ет. 2;
Емилия Първанова Орозова чрез пълномощник
Красимир Петков Руев, Кюстендил, ул. Неофит
Рилски 4, ет. 2.
Четвърто гражданско отделение, 2742/2013,
по каса ц ионна жа лба срещ у решениет о по
гр. дело 1159/2012 по описа на Окръжен съд
Бургас, подадена от Никола Георгиев Гюлмезов
чрез адвокат Георги Костов, Бургас, ул. Отец
Паисий 11, ет. 3, Адвокатско дружество Костов,
Стойков и Ко, срещу „Промет Стиил“ – АД,
със съдебен адрес Бургас, ул. Сердика 2Б, ет. 1;
„Камелия Транс І“ – ЕООД, Ямбол, ул. Силиврия
(К-н Фадеев) 19.
НА 4.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2392/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3521/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Йордан Василев Марков, Варна, ул. Тодор Влайков 12, срещу „Телевизия Варна“ – АД,
чрез адвокат Мадлен Славова, Варна, ул. Драган
Цанков 2.
НА 5.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 742/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3048/2008 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Автостопанство – Хлебни изделия“ – ЕООД, чрез адвокат Теодор Марковски,
София, ул. Позитано 9А, ет. 5, офис 17, срещу
„Хлебни изделия Подуяне“ – АД, София, ул. Къкринско ханче 7, и трета страна „Спакс“ – ЕООД,
чрез адвокат Росен Томов Христов, Софи я,
бул. Витоша 27, ет. 1.
Първо гражданско отделение, 2327/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3169/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Красимир Методиев Борисов чрез
адвокат Диана Павлова, София, ул. Московска
37, ет. 3, ап. 5, срещу Виолета Кирилова СпасоваКаркарис чрез адвокат Пламен Цанков, София,
ул. Княз Борис Първи 51, ап. 5.
Първо гражданско отделение, 2953/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2102/2012 по описа на Софийски градски съд,
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подадена от Амелия-Мира Огнянова Маркова
чрез адвокат Любомир Владимиров, София,
бул. Македония 40, ет. 5, ап. 17, срещу Стефан
Иванов Градинаров чрез адвокат Дочка Хрусанова, София, ул. Неофит Рилски 34А, ет. 3, и
трета страна държавата чрез Министерството
на регионалното развитие и благоустройството,
София, ул. Св. св. Кирил и Методий 17-19.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 3253/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
3799/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив,
подадена от Министерството на отбраната на
Република България, София, ул. Дякон Игнатий 3,
срещу Красимир Христов Методиев чрез адвокат
Светозар Стоянов Арнаудов, Пловдив, ул. Фр.
Ж.-Кюри 28, ет. 2.
НА 9.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Второ гражданско отделение
Второ гражданско отделение, 3215/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
5406/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „К енд К Електроникс“ – ЕАД, чрез
адвокат Тодор Табаков, София, ул. Ами Буе 18,
вх. В, Адвокатско дружество Табаков, Табакова и
съдружници; „Глориент инвестмънт БГ“ – ООД,
чрез адвокат Ирина Молерова, София, ул. Граф
Игнатиев 45, ет. 1; „ДОН – 95“ – ЕООД, чрез
адвокат Евгени Чечев, София, ул. Емануил Попдимитров 17, срещу Илинка Тодорова Ботева
чрез адвокат Стойчо Гергьовски, София, бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1; Анна Тодорова
Цанова чрез адвокат Стойчо Гергьовски, София,
бул. Патриарх Евтимий 66, вх. А, ет. 1.
НА 9.12.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Първо търговско отделение
Първо търговско отделение, 583/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
574/2011 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Нейко Стоянов Демиров чрез адвокат
Геновева Христова, Шумен, ул. Съединение 111,
срещу Осман Реджеб Осман чрез адвокат Красимир Димитров Костов, Варна, ул. Русе 27а;
„Дженерали застраховане“ – АД, представлявано
от Константин Стойчев Велев, София, ул. Никола
Габровски 79.
Първо търговско отделение, 727/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 57/2012
по описа на Апелативен съд Варна, подадена от
„Братя Шопови“ – ЕООД, с управител Димитър
Кирчев Шопов, Добрич, ул. Любен Каравелов 9А,
срещу Ивелин Кирчев Шопов чрез адвокат Меглена
Миланова, Добрич, ж.к. Добротица, бл. 18, вх. А.
Първо търговско отделение, 769/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
261/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, подадена
от ЗАД „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу Община Плевен, пл. Възраждане 2.
Първо търговско отделение, 1087/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
257/2012 по описа на Апелативен съд Варна, подадена от Денис Ершов чрез адвокат Мариана
Трифонова Брага, София, ул. Неофит Рилски 13,
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ет. 1, офис 1, срещу „Петрол холдинг“ – АД, Орлин
Тодоров Тодоров чрез адвокат Марияна Дончева
Николова, Бургас, ул. Александровска 21, ет. 2.
НА 10.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Първо гражданско отделение
Първо гражданско отделение, 1952/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
959/2010 по описа на Окръжен съд Добрич, подадена
от Красимира Христова Еремиева чрез адвокат
Милка Христова, София, бул. Васил Левски 74,
ет. 3, ап. 6, срещу Снежана Христова Еремиева
чрез адвокат Юлия Отузбирова, Добрич, бул. 25
септември 56, вх. Б, ет. 1, ап. 2; Василка Стоянова
Еремиева чрез адвокат Красимира Костадинова, Варна, бул. Владислав Варненчик 112, ет. 1,
офис 2; Димитричка Колева Пеева чрез адвокат
Красимира Костадинова, Варна, бул. Владислав
Варненчик 112, ет. 1, офис 2; Миглена Жекова
Димова, Каварна, ул. Хан Кубрат 7; Стефка Жекова Николова,Варна, ж.к. Вл. Варненчик, бл. 304,
вх. 6, ет. 6, ап. 84.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2818/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16659/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Виолетка Николова Тодорова чрез
адвокат Маргарита Рангелова Козалиева, София,
ул. Гладстон 9, ет. 2, срещу Емил Борисов Янев
чрез адвокат Аделина Илчева Натина, София,
ул. Георги Раковски 156, ет. 4, ап. 13.
Трето гражданско отделение, 2827/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2549/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Веселина Василева Андреева чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2; Марин Димитров Андреев чрез адвокат
Бранимир Балачев, Варна, ул. Парижка комуна
2, ет. 2, срещу Нелия Симеонова Йорданова чрез
адвокат Люба Шанкова, Варна, ул. Панагюрище
6, ет. 2, ап. 6.
Трето гражданско отделение, 3625/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
963/2013 по описа на Софийски градски съд,
пода дена от Ру мен Георгиев Геров, Софи я,
ж.к. Надеж да 3, бл. 333, вх. Б, ет. 5, ап. 36,
срещу Агенция „Митници“, София, ул. Георги
С. Раковски 47.
Трето гражданско отделение, 5714/2013, по
касационна жалба срещу мълчалив отказ по
жалба вх. 1248/2013 по описа на Висш адвокатски съвет, подадена от Стоян Иванов Шкодрев,
Панагюрище, ул. Петко Мачев 46, ет. 2, ап. 4,
срещу Висшия адвокатски съвет, София, ул. Цар
Калоян 1а.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2341/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
1239/2012 по описа на Окръжен съд Варна, подадена от Христо Георгиев Габровски чрез адвокат
Христина Димитрова, Варна, ул. Шипка 18, ет. 3,
офис 301, срещу Иринка Георгиева Василева чрез
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лице за съдебен адрес Мартина Петрова, Варна,
ул. Панайот Волов 18, ет. 1, офис 1; Георги Добрев
Василев, Девня, област Варна, ул. Сливница 8.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 383/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 307/2011
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
„СИ Банк“ – ЕАД, чрез юрисконсулт Свилен Бориславов Диков, София, ул. Тунджа 12А, срещу
Фатме Шабан Хасан чрез адвокат Иван Танев,
Бургас, ул. Македония 61-63, офис 1; „Делта строй
2003“ – ООД чрез адвокат Иван Танев, Бургас,
ул. Македония 61-63.
Второ търговско отделение, 678/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 1670/2011
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Яни 03“ – ООД, чрез адвокат Анна Теодосиева,
София, бул. Дондуков 7А, партер, срещу Йорданка
Иванова Гараванска, с. Елов дол; Иванка Нецова
Гарванска чрез адвокат Диана Димитрова, София,
ул. Лавеле 32, ет. 5, ап. 5.
Второ търговско отделение, 731/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 326/2010
по описа на Апелативен съд София, подадена от
„Водно строителство – Благоевград“ – АД, чрез
адвокат Петър Ванюшев Пешев, Благоевград,
ул. Тодор Александров 43Б, срещу „Елшица 99“ –  
АД, чрез адвокат Александър Яворов Коларов,
София, ул. Цар Асен 11, ет. 2, кантора 11.
Второ търговско отделение, 787/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 3279/2011
по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от ДА
„Държавен резерв и военновременни запаси“ – Териториална дирекция Пловдив, бул. Марица 21,
срещу „Пловдивска консерва“ – АД, Пловдив,
район „Южен“, ул. Коматевско шосе 35.
Второ търговско отделение, 956/2012, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
16896/2011 по описа на Софийски градски съд,
подадена от „Мото-Пфое“ – ЕООД, София, р-н
„Люлин“, бул. Сливница 444, срещу Калоян Янакиев Йорданов чрез особен представител адвокат
Стефан Иванов, София, бул. Витоша 1А, ет. 1,
кантора 158.
Второ търговско отделение, 1036/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
188/2012 по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от „Хипо – Алпе – Адриа – лизинг“ – ООД,
чрез адвокат Ивайло Костов, София, район
„Средец“, ул. Аксаков 7А, ет. 4, срещу Момчил
Иванов Николов чрез адвокат Владимир Иванов
Каменов, София, ул. Марко Балабанов 4, АС
Ташева и съдружници; Петко Живков Бачийски чрез адвокат Владимир Иванов Каменов,
София, ул. Марко Балабанов 4, АС Ташева и
съдружници; „Яхтинг БГ“ – ЕООД, чрез адвокат
Владимир Иванов Каменов, София, ул. Марко
Балабанов 4, АС Ташева и съдружници; „Булмикс
Инвест“ – ООД, София, район „Красно село“,
ул. Добрила 5-9, ет. 6.
Второ търговско отделение, 1181/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
732/2012 по описа на Окръжен съд Плевен, пода-
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дена от СД „Кимекс – 69 – Колеви и с-ие“, Плевен, ул. Ген. Скобелев 20, вх. А, ап. 23; Община
Плевен, пл. Възраждане 2.
Второ търговско отделение, 1586/2013, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 252/2012
по описа на Апелативен съд Бургас, подадена от
Застрахователно акционенлно дружество „Армеец“ – АД, София, ул. Стефан Караджа 2, срещу
„Хипо – А лпе – А дри я – ау толизинг“ – ООД,
София, ж.к. Гоце Делчев 22, вх. Б.
Второ търговско отделение, 1778/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
14076/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Димитрия Асенова Тодорова чрез
адвокат Красимир Григоров, София, ул. Позитано
8, ет. 3, срещу Десислав Динков Димитров, Петърч; Застрахователна компания „Лев Инс“ – АД,
София, бул. Черни връх 51, вх. Д.
НА 10.12.2013 Г. ОТ 10,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 959/2012, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 204/2012
по описа на Окръжен съд Плевен, подадена от
„Равена лес“ – ООД, Сливен, ул. Ал. Стамболийски
1, вх. А, ап. 1, срещу Община Червен бряг, ул. Антим 1; Държавен фонд „Земеделие“ – Агенция
„Сапард“, София, бул. Цар Борис Трети № 136.
НА 11.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 4084/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
13977/2012 по описа на Софийски градски съд,
подадена от Жельо Георгиев Жеков чрез адвокат Радка Вълчева, София, ул. Алабин 33, вх. А,
кантора 335, срещу „БДЖ – Пътнически превози“ – ЕООД, София, ул. Иван Вазов 3.
Четвърто гражданско отделение
Четвърто гражданско отделение, 2670/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
902/2012 по описа на Окръжен съд Благоевград,
подадена от Илко Вангелов Вангелов чрез адвокат
К. Рупова, Благоевград, ул. Тодор Александров 41,
ет. 1, офис 106, срещу Атанас Любенов Мечкаров,
Благоевград, ул. Г. С. Раковски 1.
НА 11.12.2013 Г. ОТ 9,30 Ч.
Второ търговско отделение
Второ търговско отделение, 805/2011, по касационна жалба срещу решението по гр. дело 386/2010
по описа на Окръжен съд Сливен, подадена от
„Геостройкомплект“ – ЕООД, Хасково, ул. Шести
септември 9, ап. 12, срещу Антон Ройдев Бонев,
Сливен, ул. Московска 10, и страна Добрина Стефанова Чанова, София, ж.к. Разсадника, бл. 13,
вх. Д, ап. 127; Лилия Иванова Герова, София,
ж.к. Красна поляна 1, бл. 26, вх. А, ап. 18; Росица
Димитрова Георгиева, София, ж.к. Младост 1,
бл. 31, вх. 9, ап. 31, ет. 5.
НА 12.12.2013 Г. ОТ 9 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 2767/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
2154/2012 по описа на Окръжен съд Пловдив, подадена от Махфуд Мохамед Абузариба чрез адвокат
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Мария Вълкова Гунчева, Пловдив, Делови център
„Европа“, ул. Петко Каравелов 26, ет. 3, офис 18,
срещу Лазар Ангелов Милев, Асеновград, ул. Поп
Матей 1, вх. А.
НА 12.12.2013 Г. ОТ 10 Ч.
Трето гражданско отделение
Трето гражданско отделение, 3041/2013, по
касационна жалба срещу решението по гр. дело
330/2012 по описа на Окръжен съд Монтана, подадена от Сашко Митков Николов, Лом, област
Монтана, ул. Пристанищна 2, вх. Б, ет. 2, ап. 5,
срещу Милева Манолова Димитрова чрез адвокат
Анелия Любенова Борисова, Лом, област Монтана,
ул. Панайот Хитов 2.
7760
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 АПК
съобщава, че е постъпила жалба от „Медицински
център – М.О.К.“ – ООД, със седалище и адрес на
управление Варна, ул. София 5, срещу разпоредбата на чл. 26, ал. 1 от Решение № РД-НС-04-8 от
31.01.2013 г. на Надзорния съвет на Националната
здравноосигурителна каса, по която е образувано
адм. д. № 13983/2013 г. по описа на Върховния
административен съд, пето отделение.
7940
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпило оспорване от Емил Симеонов Василев
на Заповед № ЛС-04-689 от 16.07.2008 г. на министъра на правосъдието, по което е образувано
адм.д. № 14179/2013 г. по описа на Върховния
административен съд.
7968
Върховният административен съд на основание чл. 188 във връзка с чл. 181, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс съобщава, че е
постъпила жалба от адв. Илия Иванов Грозданов
със служебен адрес: София, ул. Емил дьо Лавеле
22, правно основание: чл. 146, т. 4 във връзка с
чл. 185, ал. 2 АПК, с която оспорва чл. 46а от
Правилника за дейността на Комисията за защита
на личните данни и на нейната администрация
(правилника) поради противоречие с материалноправни разпоредби, по която жалба е образувано
адм.д. № 14176/2013 г. по описа на Върховния
административен съд, пето отделение.
7969
Административният съд – Благоевград, обявява, че по жалба на Иван Михайлов Тасев и
Мария Петрова Тасева, и двамата от Благоевград,
против Заповед № 933 от 19.08.2013 г. на кмета на
община Благоевград, с която е одобрен подробен
устройствен план (ПУП) – изменение на плана
за застрояване (ПЗ) за УПИ VІІ-1182 в кв. 99
по плана на V микрорайон, Благоевград, имот
с идентификатор 04279.605.48 по КК на Благоевград, от „ниско жилищно застрояване“ в „средно
жилищно застрояване“, свързано със застрояването в УПИ VІІІ-1183, имот с идентификатор
04279.605.47 по КК на Благоевград и подземно
застрояване, е образувано адм. дело № 825/2013 г.
по описа на съда и е насрочено за разглеждане в
открито съдебно заседание на 12.12.2013 г. от 10 ч.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството пред съда в
едномесечен срок от обявяване на оспорването в
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„Държавен вестник“ чрез подаване на заявление
до съда, което трябва да съдържа: трите имена
и адреса, телефон, факс и електронен адрес, ако
има такъв – за българските граждани; трите имена и личния номер за чужденец и адреса, заявен
в съответната администрация, телефон, факс и
електронен адрес, ако има такъв; фирмата на
търговеца или наименованието на юридическото
лице, изписани и на български език, седалището
и последния посочен в съответния регистър адрес
на управление и електронния му адрес; номер на
делото; акта, който се оспорва, и органа, който
го е издал; изявление, че заинтересуваното лице
желае да бъде конституирано в производството
като ответник; подпис на заявителя. Към заявлението се прилагат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
административен акт, както и за присъединяване
към подадени жалби в законоустановения срок.
8002
Административният съд – Смолян, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 във връзка с чл. 191, ал. 1
АПК е образувал адм.д. № 171/2013 г. въз основа
на жалба от Мария Райчева Никова от с. Момчиловци, община Смолян, и Иванка Христова
Божилова от Смолян, с която се оспорва Решение № 397 от 6.06.2013 г. на Общинския съвет –  
гр. Смолян, взето на редовно заседание, проведено
на 6.06.2013 г., протокол № 23, с което е изменено
и допълнено Решение № 424 от 21.04.2010 г. на
Общинския съвет – гр. Смолян, относно основни
градски линии: Градска основна автобусна линия № 1 (Синдикат – КАТ – Каптажа), Градска
основна автобусна линия № 2 (Влахово – Коста
Аврамиков – Автогара Смолян), Градска основна
автобусна линия № 3 (Петровица – Коста Аврамиков – Автогара), Градска основна автобусна
линия № 10 (Автогара Смолян – Устово – Момчиловци), Градска основна автобусна линия
№ 13 (Автогара Смолян – Бункера – Смилян)
и междуселищни линии от общинската транспортна схема: 1. Смолян – Мугла – Смолян, 2.
Брезе – Смолян, 3. Гела – Смолян, 4. Турян – Смолян, 5. Чеплят – Бункера, 6. Вълчан – Бункера,
7. Смолян – Арда – Смолян, 8. Устово – Левочево,
9. Кутела – Устово, Кутела – Славейно, Кутела – Върха, 10. Катраница – Устово, 11. Бункера – Смилян – Могилица – Черешово.
8003
Плевенският районен съд, ХІ граждански
състав, уведомява Стивън Рей Шустер, живущ в
САЩ, роден на 11.04.1981 г., гражданин на САЩ,
без регистриран постоянен и настоящ адрес в Република България, че срещу него е заведено гр.д.
№ 5244/2013 г. по описа на ПРС, ХІ с-в, от Анета
Емилова Пенчева-Шустер, по чл. 23, ал. 1 СК и
в деловодството на съда на адрес: Плевен, ул. Д.
Константинов 25, се намират исковата молба и
приложенията, които може да получи в двуседмичен срок от обнародването на уведомлението в
„Държавен вестник“. При неявяването на Стивън
Рей Шустер или на упълномощено от него лице в
двуседмичния срок съдът ще му назначи особен
представител.
8000
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Софийският районен съд, ІІІ гражданско отделение, 81 състав, призовава Донг Фьонг Нгоуен,
роден на 9.02.1964 г. във Виетнам, сега с неизвестен
адрес в Република България, като ответник по
гр. д. № 21440/2012 г., заведено от Зорка Любчова
Николова от София, по чл. 49 СК за развод. Ответникът в едномесечен срок от обнародването
в „Държавен вестник“ може да подаде писмен
отговор по реда на чл. 131 ГПК, след като се
запознае с исковата молба и приложенията към
нея, които се намират в деловодството на съда.
Ответникът да посочи съдебен адрес в страната, в
противен случай делото ще се гледа при условията
на чл. 48, ал. 2 ГПК.
7999
Районният съд – гр. Средец, призовава Джери
Алмар Гелин, гражданин на Норвегия, с неизвестен адрес, като ответник по гр. д. № 341/2013 г.
по описа на съда, заведено от „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕАД, с ЕИК 812115210, със
седалище и адрес на управление Бургас, ул. Ген.
Владимир Вазов 3, да се яви в канцеларията на
деловодството в двуседмичен срок от обнародването на съобщението в „Държавен вестник“,
за да получи препис от исковата молба и приложенията към нея. При неявяване книжата ще
се смятат за редовно връчени и на ответника ще
бъде назначен особен представител на основание
чл. 48, ал. 2 ГПК.
8001
Търговищкият районен съд уведомява Осман
Йозкан, гражданин на Република Турция, роден
на 1.01.1971 г., че има качеството на ответник по
гр.д. № 976/2013 г. по описа на ТРС, 6 състав,
образувано по предявен от Мария Сандева Иванова иск по чл. 127а СК. Указва на ответника, че
в двуседмичен срок от обнародването в „Държавен вестник“ следва да се яви в канцеларията на
Търговищкия районен съд, за да получи книжата,
както и да посочи адрес в Република България,
на който да бъде призован за делото.
7949
Софийският градски съд, І гражданско отделение, 11 състав, на основание чл. 28, ал. 2
ЗОПДИППД уведомява, че има образувано гр. д.
№ 17188/2012 г. въз основа на постъпило мотивирано искане от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество срещу Киранджит
Сингх Сидху с постоянен адрес: София, ул. Цар
Шишман 5, вх. А, и същото е насрочено за първо открито съдебно заседание на 29.01.2014 г. от
14,30 ч. Определя едномесечен срок от датата на
обнародването в „Държавен вестник“ на заинтересованите лица да предявят претенции върху
имуществото, описано, както следва:
От Киранджит Сингх Сидху:
– сумата в размер 350 778,12 лв., равняваща
се на 227 778 щатски долара, представляваща
вземане на Киранджит Сингх Сидху от „Бел Тел
Телефонен завод“ – ЕАД, съгласно договор за
заем от 1.08.2005 г.;
– сумата в размер 760 600,77 лв., равняваща
се на 388 889 евро, представляваща вземане на
Киранджит Сингх Сидху от „Бел Тел Телефонен завод“ – ЕАД, съгласно договор за заем от
9.07.2007 г.
7958
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ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
1. – Управителният съвет на сдружение „Културен център 20:19“, София, на основание чл. 26
ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 6.12.2013 г. в
17 ч. на адрес: София, ул. Г. С. Раковски 154, при
следния дневен ред: 1. избор и освобождаване
на членове на УС на сдружението; 2. приемане
и освобождаване на членове на сдружението; 3.
обсъждане и приемане на промени в устава на
сдружението; 4. промяна на седалище и адрес
на управление на сдружението; 5. разни. При
липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
и чл. 18 от устава на сдружението събранието
ще се проведе в 19 ч., на същото място и при
същия дневен ред независимо от броя на явилите
се делегати.
7993
24. – Управителният съвет на сдружение
„Боди Релакс 2003“, София, на основание чл. 26,
ал. 3 ЗЮЛНЦ и чл. 10, ал. 5 от устава и решение
на УС на сдружението свиква общо събрание на
членовете на „Боди Релакс 2003“ на 6.12.2013 г.
в 14 ч. в София, ул. Уилям Гладстон 32, при
следния дневен ред: 1. вземане на решение за
избор на нови членове на УС на юридическо
лице с нестопанска цел сдружение „Боди Релакс 2003“; 2. разни. Писмените материали по
дневния ред са на разположение на членовете на
„Боди Релакс 2003“ всеки присъствен ден от 13
до 15 ч. в офиса на сдружението. При липса на
кворум общото събрание ще се проведе същия
ден един час по-късно на същото място и при
същия дневен ред.
8016
96. – Управителният съвет на сдружение
„Национална лозаро-винарска камара“, София,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо отчетно-изборно събрание на 12.12.2013 г. в 12 ч. в
заседателната зала на Международния изложбен
център, намиращ се в София, бул. Цариградско
шосе 147, при следния дневен ред: 1. приемане
на годишен отчет за дейността и работата на
управителния съвет на сдружението за периода
от 1.04.2013 г. до датата на провеждане на общото събрание; 2. приемане на финансов отчет на
сдружението за периода от 1.01.2013 г. до датата
на провеждане на общото събрание; 3. приемане
на бюджета на НЛВК за 2014 г.; 4. освобождаване
от длъжност на председателя на УС, членовете
на УС и членовете на контролния съвет и освобождаването им от отговорност за дейността им
в периода от 16.12.2010 г. до 12.12.2013 г.; 5. избор
на председател на НЛВК; 6. избор на управителен
съвет на НЛВК; 7. избор на контролен съвет на
НЛВК; 8. промени в устава на сдружението; 9.
вземане на решение за изключване на членове на НЛВК и за приемане на нови членове в
сдружението; 10. разни. Материалите за общото
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събрание са на разположение на членовете на
НЛВК с офиса на сдружението. Канят се всички
членове на НЛВК или писмено упълномощени
представители да вземат участие в събранието.
При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ
събранието ще се проведе същия ден в 13 ч., на
същото място и при същия дневен ред.
8006
42. – Управителният съвет на СНЦ „Институт
на вътрешните одитори в България“, София, на
основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно общо
събрание на ИВОБ на 18.12.2013 г. в 17,30 ч.
в зала „Десислава“ на ресторант „България“
(адрес: София 1000, бул. Цар Освободител 4)
при следния дневен ред: 1. приемане на нови
членове на сдру жението; 2. представяне на
програмата за дейността на ИВОБ през 2014 г.;
3. приемане на бюджета на ИВОБ за 2014 г.; 4.
организационни въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ събранието ще се
проведе същия ден в 18,30 ч., на същото място
и при същия дневен ред независимо от броя на
явилите се членове.
8007
1. – Управителният съвет на СК „Атлетик 91“,
Велико Търново, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ
отправя покана към всички свои членове за общо
отчетно-изборно събрание на 23.12.2013 г. в 19 ч. в
кафе „Качица“, кв. Бузлуджа, при следния дневен
ред: 1. отчет за спортно-състезателната дейност
на клуба за 2013 г.; 2. финансов отчет за 2013 г.; 3.
избор на ново ръководство на клуба – президент,
секретар и УС; 4. приемане на годишен бюджет
за 2014 г.; 5. други въпроси. При липса на кворум
на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ общото отчетно-изборно събрание ще се проведе на същото място
при същия дневен ред от 20 ч.
8005
1. – Управителният съвет на „Автомобилен
спортен клуб „К – 2 Рейсинг тийм“, Пловдив,
на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква редовно
общо събрание на членовете на сдружението
на 9.12.2013 г. в 15 ч. на адреса на управление
на сдружението в Пловдив, район „Тракия“,
бул. Цариградско шосе 92А, при следния дневен ред: 1. вземане на решение за избиране на
нов председател на сдружението; 2. вземане на
решение за избиране на нови членове управителен съвет на сдружението; 3. промени в устава
на сдружението; 4. разни. При липса на кворум
на основание чл. 30 от устава на сдружението и
чл. 27 ЗЮЛНЦ началото на събранието се отлага
с един час, провежда се на същото място и при
същия дневен ред и е легитимно независимо
от това колко членове се явят. Материалите за
събранието са на разположение на членовете на
адреса на управление на сдружението в Пловдив,
район „Тракия“, бул. Цариградско шосе 92А.
8004
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