ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК 106
БРОЙ

ОФИЦИАЛНО ИЗДАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вторник, 10 декември 2013 г.

София

Цена 0,80 лв.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФИЦИАЛНИЯ РАЗДЕЛ
 Указ № 234 за освобождаване на бригаден генерал Цветан Георгиев Харизанов от длъжността началник на Националния военен университет „Васил
Левски“ и от военна служба, считано
от 3 декември 2013 г.
24

Народно събрание
 Закон за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между правителството на
Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване на икономическите
и социалните неравенства в рамките
на разширения Европейски съюз

3

 Закон за ратифициране на Договора за
стабилност, координация и управление
в Икономическия и паричен съюз между
Кралство Белгия, Република България,
Кралство Дания, Федерална република
Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта, Кралство Нидерландия,
Република Австрия, Република Полша,
Португалската република, Румъния,
Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция

3

 Закон за бюджета на Държавното
обществено осигуряване за 2014 г.

4

 Указ № 235 за назначаване на полков
ник Христо Атанасов Атанасов за
временно изпълняващ задълженията
на вакантната длъжност началник
на Националния военен университет
„Васил Левски“ за времето от 3 декември 2013 г. до 1 май 2014 г. включително 24
 Указ № 236 за назначаване на бригаден генерал Стефан Динчев Янев на
длъжността началник на Националния военен университет „Васил Левски“, считано от 2 май 2014 г.
25
 Указ № 237 за награждаване на Асен
Георгиев Шопов с орден „Св. св. Кирил
и Методий“ първа степен
25
 Указ № 241 за освобождаване на генерал-майор Стоян Димитров Тонев от
длъжността началник на Военномедицинската академия и от военна служба, считано от 3 декември 2013 г.
25

 Закон за бюджета на Националната
здравноосигурителна каса за 2014 г.
20
 Решение за създаване на Временна
анкетна комисия за проверка и установяване на всички обстоятелства
около сделката за продажбата на летище „Божурище“ през 2005 г., както
и процедурата по обявяване на летището за паметник на културата през
2008 г. и 2010 г.
24
Президент на републиката
 Указ № 227 за награждаване на Михаил Николаев Вълов с орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
24

 Указ № 242 за назначаване на полков
ник Крум Сотиров Кацаров за временно изпълняващ задълженията на
вакантната длъжност началник на
Военномедицинската академия, считано от 3 декември 2013 г. за срок до
назначаването на титуляр на длъжността, но не по-дълъг от 6 месеца
25
Министерски съвет
 Постановление № 273 от 5 декември
2013 г. за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Неделино за 2013 г.
25
 Постановление № 274 от 5 декември
2013 г. за изменение на Постановление № 59 на Министерския съвет от
2011 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общините

С Т Р.

2

ДЪРЖАВЕН

от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони
за периода 2007 – 2013 г. и тяхното
възстановяване
26
Висш съдебен съвет
 Правилник за администрацията на
Прокуратурата на Република България (ПАПРБ)
26
Министерство
на здравеопазването
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 15 от 2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти,
предприятията, които произвеждат

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

или търгуват с храни, бръснарските,
фризьорските и козметичните салони

50

Министерство
на земеделието и храните
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 37 от 2006 г. за здравните изисквания към животните, от
които се добиват суровини и храни за
консумация от хора
51
Министерство
на транспорта,
информационните
технологии и съобщенията
 Наредба за изменение и допълнение
на Наредба № 57 от 2004 г. за постигане на оперативна съвместимост на
националната железопътна система
с железопътната система в рамките
на Европейския съюз
54

БРОЙ 106

ДЪРЖАВЕН

ВЕСТНИК

С Т Р. 3

ОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

Н А РОДНО СЪБРА НИЕ
УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за ратифициране на Споразумението за
изменение на Рамковото споразумение между
правителството на Република България и Федералния съвет на Конфедерация Швейцария
относно изпълнението на Българо-швейцарската програма за сътрудничество за намаляване
на икономическите и социалните неравенства
в рамките на разширения Европейски съюз,
приет от ХLIІ Народно събрание на 28 ноември 2013 г.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Споразумението за изменение на Рамковото споразумение между
правителството на Република България и
Федералния съвет на Конфедерация Швейцария относно изпълнението на Българошвейцарската програма за сътрудничество за
намаляване на икономическите и социалните
неравенства в рамките на разширения Европейски съюз
Член единствен. Ратифицира Споразумението за изменение на Рамковото споразумение
между правителството на Република България и
Федералния съвет на Конфедерация Швейцария
относно изпълнението на Българо-швейцарската
програма за сътрудничество за намаляване на
икономическите и социалните неравенства в
рамките на разширения Европейски съюз, под
писано на 7 септември 2010 г., сключено чрез
размяна на писма на 20 юни 2013 г.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
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УКАЗ № 240
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“
Законът за ратифициране на Договора за
стабилност, координация и управление в Икономическия и паричен съюз между Кралство
Белгия, Република България, Кралство Дания,
Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция,
Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Малта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия и Кралство
Швеция, приет от ХLIІ Народно събрание на
28 ноември 2013 г.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

ЗАКОН

за ратифициране на Договора за стабилност,
координация и управление в Икономическия
и паричен съюз между Кралство Белгия,
Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република
Ес тон и я, Ирла н д и я, Реп у бл и к а Г ърц и я,
Кралство Испания, Френската република,
Италианската република, Република К ипър, Република Латвия, Република Литва,
Великото херцогство Люксембург, Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения,
Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция
Член единствен. Ратифицира Договора
за стабилност, координация и управление
в Икономическия и паричен съюз между
Кралство Белгия, Република България, Кралство Дания, Федерална република Германия,
Република Естония, Ирландия, Република
Гърция, Кралство Испания, Френската репуб
лика, Италианската република, Република
Кипър, Република Латвия, Република Литва,
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Великото херцогство Люксембург, Унгария,
Малта, Кралство Нидерландия, Република
Австрия, Република Полша, Португалската
република, Румъния, Република Словения,
Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция, подписан на 2 март
2012 г., със следната декларация:
Декларация по чл. 14, параграф 5 от договора
„Република България декларира, че ще
прилага всички разпоредби на Дял III от
Дог овора за с таби л нос т, коорд и на ц и я и
у правление в Икономическ и я и паричен
съюз меж ду Кралство Белгия, Република
Б ъ л г а ри я , К р а лс т в о Д а н и я , Ф ед е р а л н а
република Германия, Република Естония,
Ирла н д и я, Реп у бл и к а Г ърц и я, К ра лс т во
Испания, Френската републ ика, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото
херцогство Люксембу рг, Унгари я, Ма лта,
Кралство Нидерландия, Република Австрия,
Република Полша, Португалската република,
Румъния, Република Словения, Словашката
република, Република Финландия и Кралство Швеция, считано от 1 януари 2014 г.,
чието съд ържание е п ри лож имо, изц я ло
или частично, за договарящите се страни,
които не са възприели еврото за национална
валута. Република България заявява също,
че участието є в Договора не води до финансови задължения за нея и ангажименти
за хармонизиране на данъчната є политика
с договарящите се държави.“
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 28 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8911
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ЗАКОН
за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2014 г.
Чл. 1. (1) Приема консолидирания бюджет на държавното обществено осигуряване
по приходите и трансферите на обща сума
9 376 121,4 хил. лв., както следва:
ПОК АЗАТЕЛИ

Сума
(хил. лв.)

І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
9 376 121,4
1. Осигурителни приходи

7 041 886,1

1.1. Осигурителни вноски

4 422 940,2

1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за календарната година
2 618 945,9
2. Неданъчни приходи

18 213,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

6 198,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

11 710,0

2.3. Други неданъчни приходи

305,0

3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

-1 031,2

4. Полу чени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

331 872,1

5. Полу чени допълнителни субсидии от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига
1 985 181,4
от средства

(2) Приема консолидирания бюджет на
д ърж а вно т о общес т вено оси г у ря ва не по
ра зход и т е и т ра нс ф ери т е на обща с у ма
9 372 443,2 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
9 372 443,2

УКАЗ № 243
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Държавното обществено
осигуряване за 2014 г., приет от ХLIІ Народно
събрание на 26 ноември 2013 г.
Издаден в София на 5 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова

1. Разходи

9 365 293,2

1.1. Пенсии

8 147 273,5

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 774 692,7
1.1.2. Пенсии за сметка на държавния бюджет

328 685,6

1.1.3. Капиталов трансфер за пре
хвърляне на пенсионни права към
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ
и ЕИБ

1 750,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)

42 145,2

1.2. Социални помощи и обезщетения
1 141 149,5
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1.3. Програми, дейности и служби
по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта

76 718,5

1.3.1. Разходи за персонал

53 877,6

1.3.2. Издръжка

16 647,4

1.3.3. Разходи за членски внос и
участие в нетърговски организации
и дейности

106,0

1.3.4. Капиталови разходи

6 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

75,0

1.5. Разходи за лихви

76,7

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от
банки и други финансови институции от чужбина

76,7

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

-

2. Предоставени трансфери

7 150,0

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 11, ал. 1, т. 2, буква „в“, чл. 12,
ал. 1, т. 4 и чл. 13, ал. 1, т. 3 от
Кодекса за социално осигуряване

3 150,0

2.2. На Министерството на труда
и социалната политика за фонд
„Условия на труд“

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести съгласно
чл. 24, т. 3 от Кодекса за социално
осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24,
т. 4 от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на държавното обществено
осигуряване, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

3 678,2

ФИНАНСИРАНЕ

-3 678,2

Погашения по дългосрочни заеми от
банки и финансови институции от
чужбина (-)

-3 678,2

Наличност в края на периода

0

Чл. 2. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии“ по приходите и трансферите на обща
сума 5 990 901,6 хил. лв., както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
5 990 901,6
1. Осигурителни приходи

5 990 251,5

1.1. Осигурителни вноски

3 371 305,6
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1.2. Трансфери от държавния бюджет в размер на 12 на сто върху
сбора на осигурителните доходи на
всички осигурени лица за календарната година
2 618 945,9
4. Полу чени трансфери от централния бюджет за държавното
обществено осигуряване

650,1

(2) Приема бюджета на фонд „Пенсии“
по разходите и трансферите на обща сума
7 773 258,8 хил. лв., както следва:
І. РАЗХОДИ И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
7 773 258,8
1. Разходи

7 773 258,8

1.1. Пенсии

7 772 741,2

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното обществено осигуряване
7 731 221,5
1.1.3. Капиталов трансфер за пре
хвърляне на пенсионни права към
пенсионните схеми на ЕС, ЕЦБ
и ЕИБ

1 750,0

1.1.4. Издръжка (пощенска такса
и ДДС и други финансови услуги)

39 769,7

1.2. Социални помощи и обезщетения

517,6

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-1 782 357,2

Чл. 3. (1) Приема бюджета на фонд „Пенсии,
несвързани с трудова дейност“ по приходите и
трансферите на обща сума 330 822,0 хил. лв.,
както следва:
І. П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО
330 822,0
4. Получени трансфери от централния
бюджет за държавното обществено
осигуряване
330 822,0

(2) Приема разходи и трансфери (субсидии,
вноски) между държавния бюджет и бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“ на обща сума 330 835,7 хил. лв., както
следва:
І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО
330 835,7
1. Разходи

330 835,7

1.1. Пенсии

330 822,0

1.1.2. Пенсии за сметка на държавния
бюджет
328 685,6
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС и други финансови услуги)

2 136,4

1.2. Социални помощи и обезщетения

13,7

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Пенсии, несвързани с трудова дейност“, както следва:
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ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-13,7

Чл. 4. (1) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“
по приходите и трансферите на обща сума
134 074,0 хил. лв., както следва:
І. П РИ ХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО
134 074,0
1. Осигурителни приходи

134 074,0

1.1. Осигурителни вноски

134 074,0

(2) Приема бюджета на фонд „Трудова злополука и професионална болест“ по разходите
и трансферите на обща сума 55 113,4 хил. лв.,
както следва:
І . РА З ХОД И И Т РА НС ФЕ Р И –
ВСИЧКО
55 113,4
1. Разходи

50 763,4

1.1. Пенсии

43 710,3

1.1.1. Пенсии за сметка на държавното
обществено осигуряване
43 471,2
1.1.4. Издръжка (пощенска такса и
ДДС и други финансови услуги)

239,1

1.2. Социални помощи и обезщетения

7 053,1

2. Предоставени трансфери

4 350,0

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 24, т. 5 от Кодекса за социално
осигуряване
2.2. На Министерството на труда и
социалната политика за фонд „Условия на труд“
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І. РА ЗХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО

774 436,8

1. Разходи

771 636,8

1.2. Социални помощи и обезщетения

771 636,8

2. Предоставени трансфери

2 800,0

2.1. На Министерството на труда и
социалната политика за Агенцията
за социално подпомагане съгласно
чл. 26, т. 4 от Кодекса за социално
осигуряване

2 800,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Общо заболяване и майчинство“,
както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-55 208,0

Чл. 6. (1) Приема бюджета на фонд „Безработица“ по приходите и трансферите на обща
сума 198 731,8 хил. лв., както следва:
І. П РИ ХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
198 731,8
1. Осигурителни приходи

198 331,8

1.1. Осигурителни вноски

198 331,8

4. Получени трансфери от централния
бюджет за държавното обществено
осигуряване

400,0

(2) Приема бюджета на фонд „Безработица“
по разходите и трансферите на обща сума
361 928,3 хил. лв., както следва:
350,0

4 000,0

2.2.1. Мероприятия за предотвратяване
на трудовите злополуки и професионалните болести съгласно чл. 24, т. 3
от Кодекса за социално осигуряване

3 000,0

2.2.2. За диагностика на професионалните болести съгласно чл. 24, т. 4
от Кодекса за социално осигуряване

1 000,0

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Трудова злополука и професионална
болест“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

ВЕСТНИК

78 960,6

Чл. 5. (1) Приема бюджета на фонд „Общо
заболяване и майчинство“ по приходите и
трансферите на обща сума 719 228,8 хил. лв.,
както следва:
І. П РИ ХОД И И Т РА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
719 228,8
1. Осигурителни приходи

719 228,8

1.1. Осигурителни вноски

719 228,8

(2) Приема бюджета на фонд „Общо забол яване и майчинст во“ по разходи те и
трансферите на обща сума 774 436,8 хил. лв.,
както следва:

І. РА ЗХОД И И Т РА НС ФЕ РИ –
ВСИЧКО

361 928,3

1. Разходи

361 928,3

1.2. Социални помощи и обезщетения

361 928,3

(3) Приема дефицит (излишък) по бюджета
на фонд „Безработица“, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

-163 196,5

Чл. 7. (1) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по приходите и
трансферите на обща сума 2 002 363,2 хил. лв.,
както следва:
І. ПРИХОДИ И ТРА НСФЕРИ –
ВСИЧКО
2 002 363,2
2. Неданъчни приходи

18 213,0

2.1. Приходи и доходи от собственост

6 198,0

2.2. Глоби, санкции и наказателни
лихви

11 710,0

2.3. Други неданъчни приходи
3. Внесени ДДС и други данъци
върху продажбите

305,0
-1 031,2

5. Полу чени допълнителни субсидии от централния/държавния
бюджет за покриване на недостига
от средства
1 985 181,4
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(2) Приема бюджета на Националния осигурителен институт по разходите и трансферите
на обща сума 76 870,2 хил. лв., както следва:
І . РА З ХОД И И Т РА Н С ФЕ Р И –
ВСИЧКО
76 870,2
1. Разходи

76 870,2

1.3. Програми, дейности и служби по
социалното осигуряване, подпомагане
и заетостта
76 718,5
1.3.1. Разходи за персонал

53 877,6

1.3.2. Издръжка

16 647,4

1.3.3. Разходи за членски внос и участие
в нетърговски организации и дейности
1.3.4. Капиталови разходи

106,0
6 087,5

1.4. Отбрана и сигурност

75,0

1.5. Разходи за лихви

76,7

1.5.1. Разходи за лихви по заеми от
банки и други финансови институции
от чужбина

76,7

1.5.2. Други разходи за лихви към
местни лица

-

(3) Приема дефицит (излишък) и финансиране по бюджета на Националния осигурителен
институт, както следва:
ДЕФИЦИТ (-), ИЗЛИШЪК (+)

1 925 493,0

РАЗДЕЛ ІV. ФИНАНСИРАНЕ

-1 925 493,0

Погашения по дългосрочни заеми
от банки и финансови институции
от чужбина (-)
Наличност в края на периода

-3 678,2
1 921 814,8

Чл. 8. (1) Определят се следните размери
на месечния осигурителен доход за 2014 г.:
1. минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година
по основни икономически дейности и квалификац ионни г ру пи п рофесии съгласно
приложение № 1;
2. минимални месечни размери на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица
съобразно облагаемия им доход за 2012 г. като
самоосигуряващи се лица:
а) до 5400 лв. – 420 лв.;
б) от 5400,01 до 6500 лв. – 450 лв.;
в) от 6500,01 лв. до 7500 лв. – 500 лв.;
г) над 7500 лв. – 550 лв.;
3. минимален месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители – 240 лв.;
4. максимален месечен размер на осигурителния доход – 2400 лв.
(2) Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се
лица, които не са упражнявали дейност през
2012 г., както и за започналите дейност през
2013 и 2014 г. е 420 лв.

ВЕСТНИК
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(3) За лицата извън посочените в чл. 4, ал. 3,
т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване,
за които осигурителният доход за социално
и/или здравно осиг у ряване е обвързан с
минималния месечен осигурителен доход за
самоосигуряващите се лица, се взема предвид
доходът по ал. 1, т. 2, буква „а“.
Чл. 9. Определя се следният минимален
размер на пенсията за осигурителен стаж и
възраст по чл. 68, ал. 1 от Кодекса за социално
осигуряване за 2014 г.:
1. от 1 януари до 30 юни – 150 лв.;
2. от 1 юли до 31 декември – 154,50 лв.
Чл. 10. Определя се дневен минимален
размер на обезщетението за безработица за
2014 г. – 7,20 лв.
Чл. 11. Определя се размер на паричното
обезщетение за отглеждане на малко дете
по чл. 53, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално
осигуряване за 2014 г. – 340 лв.
Чл. 12. Определя се размер на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално
осигуряване при смърт на осигурено лице за
2014 г. – 540 лв.
Чл. 13. Определя се размерът на осигурителната вноската за фонд „Трудова злополука
и професионална болест“ по групи основни
икономически дейности за 2014 г. съгласно
приложение № 2.
Чл. 14. (1) За 2014 г. не се внасят вноски за
фонд „Гарантирани вземания на работниците
и служителите“.
(2) Определя се максимален размер на гарантираните вземания по чл. 22, ал. 2 и чл. 23,
ал. 2 от Закона за гарантираните вземания
на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя за 2014 г. – 1200 лв.
(3) Определя се за приход в бюджета на
Националния осигурителен институт 1,5 на
сто от приходите на фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“ – за
дейностите по чл. 13 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите
при несъстоятелност на работодателя.
(4) Приема бюджета на фонд „Гарантирани
вземания на работниците и служителите“
съгласно приложение № 3.
Чл. 15. Приема бюджета на Учителския
пенсионен фонд за 2014 г. съгласно приложение № 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Надзорният съвет по предложение на
управителя на Националния осигурителен
институт (НОИ) одобрява необходимите промени по отделни параграфи на разходите, без
да се превишава общият им размер, одобрен с
този закон, като това не се отнася за сумите
за сметка на държавния бюджет, както и за
разходи, извършвани от НОИ по силата на
други нормативни актове и проекти извън
Кодекса за социално осигуряване, които се
финансират с трансфери, непредвидени в този
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закон, и които не водят до влошаване на баланса на държавното обществено осигуряване.
Тези разходи се отчитат в бюджета на НОИ
и с тях могат да бъдат превишени разходите
по бюджета на НОИ.
§ 2. За 2014 г. не се отчислява общ резерв
на фондовете по чл. 18 от Кодекса за социално
осигуряване.
§ 3. Дейността по профилактика и рехабилитация за 2014 г. се извършва във:
1. дружества, в които едноличен собственик
на капитала е Националният осигурителен
институт;
2. специализирани болници за рехабилитация, получили разрешение за лечебна дейност
от министъра на здравеопазването за дейности
по рехабилитация, както и лечебни заведения
за болнична помощ по чл. 5, ал. 1 от Закона
за лечебните заведения, които извършват
дейности по рехабилитация.
§ 4. В Кодекса за социално осигуряване
(обн., ДВ, бр. 110 от 1999 г.; Решение № 5 на
Конституционния съд от 2000 г. – бр. 55 от
2000 г.; изм., бр. 64 от 2000 г.; бр. 1, 35 и 41
от 2001 г., бр. 1, 10, 45, 74, 112, 119 и 120 от
2002 г., бр. 8, 42, 67, 95, 112 и 114 от 2003 г.,
бр. 12, 21, 38, 52, 53, 69, 70, 112 и 115 от 2004 г.,
бр. 38, 39, 76, 102, 103, 104 и 105 от 2005 г.,
бр. 17, 30, 34, 56, 57, 59 и 68 от 2006 г.; попр.,
бр. 76 от 2006 г.; изм., бр. 80, 82, 95, 102 и 105
от 2006 г., бр. 41, 52, 53, 64, 77, 97, 100, 109 и
113 от 2007 г., бр. 33, 43, 67, 69, 89, 102 и 109
от 2008 г., бр. 23, 25, 35, 41, 42, 93, 95, 99 и 103
от 2009 г., бр. 16, 19, 43, 49, 58, 59, 88, 97, 98 и
100 от 2010 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2011 г. – бр. 45 от 2011 г.; изм.,
бр. 60, 77 и 100 от 2011 г., бр. 7, 21, 38, 40, 44,
58, 81, 89, 94 и 99 от 2012 г., бр. 15, 20, 70 и
98 от 2013 г.) се правят следните изменения
и допълнения:
1. В чл. 4, ал. 1:
а) в т. 2 след думите „държавните служители“ се добавя „по Закона за държавния
служител“;
б) точка 7 се изменя така:
„7. управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци
и на техните клонове, членовете на съвети
на директорите, на управителни и надзорни
съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и
лицата, работещи по договори за управление
на неперсонифицирани дружества;“.
2. В чл. 6:
а) в ал. 1 т. 3 се изменя така:
„3. за лицата по чл. 127, ал. 5 осигурителната
вноска за фонд „Пенсии“ по т. 2 се увеличава
с 5 процентни пункта;“
б) в ал. 3, т. 8 след думите „за лицата, родени
преди 1 януари 1960 г.“ се добавя „както и за
лицата по чл. 127, ал. 5, работещи по трудови
правоотношения“ и се поставя запетая.
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3. В чл. 7 се създава ал. 12:
„(12) Осигурителните вноски за периодите
по чл. 9, ал. 3 се внасят от осигурителите:
1. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е влязъл в сила актът за
установяване на незаконното недопускане или
отстраняване от работа, а при възстановяване
на работа по реда, определен в специални
закони, до 25-о число на месеца, следващ
месеца на възстановяването;
2. до 25-о число на месеца, следващ месеца,
през който е влязъл в сила актът, с който се
признава незаконността на уволнението от
съответния компетентен орган;
3. до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се полага обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена
подходяща работа;
4. до 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е изплатено обезщетението за
оставане без работа.“
4. В чл. 20:
а) в ал. 2:
аа) точка 2 се изменя така:
„2. лихви върху внесени или принудително
събрани просрочени осигурителни вноски и
върху неправилно извършени осигурителни
разходи;“
бб) точка 9 се отменя;
б) в ал. 6 думите „т. 2 – 9“ се заменят с
„т. 2 – 8“.
5. В чл. 33, ал. 5:
а) точки 6 и 7 се изменят така:
„6. извършва п лащането на пенсии те,
обезщетенията и помощите по този кодекс,
както и на гарантираните вземания по Закона
за гарантираните вземания на работниците
и служителите при несъстоятелност на работодателя;
7. поддържа информационна система за
осигурените лица, осигурителите и самоосигуряващите се лица въз основа на данните,
предоставени от Националната агенция за
приходите, и за трудовите злополуки и професионалните болести;“
б) точка 10 се изменя така:
„10. поддържа информационна система за
изплащаните пенсии, обезщетения и помощи
по този кодекс и за гарантираните вземания
по Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност
на работодателя;“
в) създава се т. 12:
„12. създава и поддържа електронен регистър на болничните листове и решенията по
обжалването им.“
6. В чл. 36, ал. 1, т. 5 се създава изречение
второ: „Правилникът за организацията и дейността на Националния осигурителен институт
се обнародва от председателя на надзорния
съвет в „Държавен вестник“.“
7. В чл. 38 ал. 1 се изменя така:
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„(1) В своята дейност управителят се подпомага от съвет на управителя на Националния
осигурителен институт. Съставът на съвета
се определя с правилника за организацията
и дейността на Националния осигурителен
институт. Управителят свиква и ръководи
заседанията на съвета на управителя.“
8. В чл. 40:
а) в ал. 3 думите „чл. 115, ал. 4“ се заменят
с „чл. 115, ал. 2“;
б) алинея 6 се отменя.
9. В чл. 49, ал. 1 думите „24 календарни
месеца“ се заменят с „18 календарни месеца“.
10. Наименованието „Глава четвърта „а“
Парични обезщетения за безработица“ се изменя така: „Раздел III Парични обезщетения
за безработица“.
11. В чл. 54а ал. 7 се отменя.
12. В чл. 54б, ал. 7, т. 2 след думите „доходът,
от който е определено паричното обезщетение“
се добавя „по правоотношенията, по които
лицето е осигурено за безработица“.
13. В чл. 54ж, ал. 3 думите „чл. 114, ал. 4“
се заменят с „чл. 114, ал. 5“.
14. В глава четвърта се създава раздел IV
с чл. 54к и 54л:
„Раздел IV
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения и помощи
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за временна неработоспособност,
трудоустрояване, бременност и раждане и за
отглеждане на малко дете и на помощите
Чл. 54к. Отпускането и изчисляването на
паричните обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване, бременност
и раждане и за отглеждане на малко дете и
помощите от държавното обществено осигуряване се извършват въз основа на данните
по чл. 5, ал. 4, т. 1 и чл. 33, т. 12, както и на
данните, декларирани в подадените документи
за изплащане на обезщетенията и помощите
от държавното обществено осигуряване при
условия и по ред, определени с акт на Министерския съвет.
Отпускане и изчисляване на паричните обезщетения за безработица
Чл. 54л. Отпускането, изчисляването, изменянето, отказването, спирането, прекратяването, възобновяването и възстановяването
на паричните обезщетения за безработица се
извършват въз основа на данните по чл. 5, ал. 4,
т. 1 и на данните, декларирани в подадените
от лицата документи за отпускане на обезщетенията при условия и по ред, определени
с акт на Министерския съвет.“
15. В чл. 55, ал. 2 в текста преди т. 1 след
думите „чл. 4, ал. 1 и 2“ се добавя „и чл. 4а“.
16. В чл. 58, ал. 6, изречение второ думата „осигурителя“ се заменя с „осигурителя/
предприятието ползвател“.
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17. В чл. 59:
а) в ал. 1:
аа) в т. 4 думите „болничните листове
(първичен и продължения)“ се заменят с
„първичните болнични листове“;
бб) точка 5 се отменя;
б) алинея 3 се отменя.
18. В чл. 60, ал. 3 думата „осигурителя“
се замен я с „осиг у рител я/предпри ятието
ползвател“.
19. В чл. 66:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 3 думите „копия от болничните листове (първичен и продължения)“ се заменят
с „копие от първичния болничен лист“.
20. В чл. 66а:
а) заглавието се изменя така: „Задължения
на предприятието ползвател“;
б) след думата „предприятието“ се добавя
„ползвател“.
21. В чл. 67:
а) точка 1 се отменя;
б) в т. 2 думата „осигурителя“ се заменя
с „осигурителя/предприятието ползвател“.
22. В чл. 82, ал. 1 се създава изречение
второ: „Децата, които се считат за учащи, се
определят с наредбата по чл. 106.“
23. Член 100 се изменя така:
„Осъвременяване на пенсиите
Чл. 100. Пенсиите, отпуснати до 31 декември на предходната година, се осъвременяват
ежегодно от 1 юли с решение на надзорния
съвет на Националния осигурителен институт с процент, равен на сбора от 50 на сто от
нарастването на осигурителния доход и 50 на
сто от индекса на потребителските цени през
предходната календарна година.“
24. В чл. 107:
а) досегашният текст става ал. 1;
б) създава се ал. 2:
„(2) Контролни органи на Националния
осигурителен институт са:
1. инспекторите по осигуряване в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
2. лекарите – експерти по експертиза на
временната неработоспособност в териториалните поделения на Националния осигурителен институт;
3. длъжностните лица, на които със заповед
на управителя на Националния осигурителен
институт или на ръководителя на териториалното поделение е възложено да извършват
финансови ревизии и проверки по разходите
на държавното обществено осигуряване, както и по спазването на нормативните актове
по държавното обществено осигуряване във
връзка с дейността, възложена на Националния осигурителен институт.“
25. В чл. 110:
а) в ал. 5 в текста преди т. 1 думите „влезлите в сила“ се заличават;
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б) алинея 8 се изменя така:
„(8) Органът, наложил запора, може с
мотивирано решение да разреши определена
част от постъпилите или постъпващите суми
по сметка на длъжника да се оставят в негово
разпореждане. Решението и отказът за издаване
на разрешение не подлежат на обжалване.“
26. В чл. 113, ал. 1 думите „основния лихвен процент на Българската народна банка
за периода плюс 10 пункта“ се заменят със
„законната лихва“.
27. В чл. 114:
а) в ал. 3:
аа) създава се ново изречение второ: „В
тези случаи не се съставя ревизионен акт за
начет по чл. 110, ал. 1.“;
бб) досегашното изречение второ става
изречение трето;
б) създава се нова ал. 4:
„(4) Суми за пенсии и парични обезщетения, неоснователно изплатени за периоди
след смъртта на правоимащото лице, се събират от лицето, което ги е получило, или
солидарно от наследниците. За събиране на
сумите длъжностното лице, на което е възложено ръководството на контрола по разходите на държавното обществено осигуряване
в съответното териториално поделение на
Националния осигурителен институт, издава
разпореждане, което се връчва по реда на
чл. 110, ал. 4. Разпорежданията подлежат на
доброволно изпълнение в 14-дневен срок от
връчването им.“;
в) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея в
изречение първо след думите „този кодекс“
се добавя „или по реда“;
г) досегашната ал. 5 се отменя.
28. В чл. 114а:
а) в ал. 1 след думите „за задължения за
издръжка“ се поставя запетая и се добавя
„както и при прихващане на суми по реда
на чл. 114“;
б) в ал. 2 след думите „държавното обществено осигуряване“ се добавя „както и
при прихващане на суми по реда на чл. 114,
ал. 5“ и се поставя запетая.
29. В чл. 115:
а) досегашните ал. 2 и 3 стават съответно
ал. 3 и 4;
б) досегашната ал. 4 става ал. 2;
в) създава се ал. 5:
„(5) Давността спира да тече:
1. при обжалване – докато продължава
спорът относно вземането;
2. когато е образувано друго административно или съдебно производство, от което
зависи издаването на разпореждане или отпускане на парично обезщетение или помощ
по този кодекс.“
30. В чл. 117:
а) в ал. 1, т. 2, буква „ж“ думите „чл. 114,
ал. 3 и 4“ се заменят с „чл. 114, ал. 3, 4 и 5“;
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б) в ал. 3 изречение второ се изменя така:
„С решението ръководителят на териториалното поделение на Националния осигурителен
институт решава въпроса по същество или
отменя разпореждането и връща преписката
за ново разглеждане от компетентния административен орган, когато не са изяснени всички
обстоятелства, отнасящи се до издаване на
разпореждането.“
31. В чл. 127 ал. 3 се изменя така:
„(3) За лицата по ал. 1 индивидуалният коефициент по чл. 70 се намалява на базата на
съотношението между размерите на осигурителните вноски за универсален пенсионен фонд
и за фонд „Пенсии“ за трета категория труд
за лицата, родени преди 1 януари 1960 г., по
ред, определен с акт на Министерския съвет.“
32. В § 1, ал. 1, т. 11 от допълнителните
разпоредби думите „по глава четвърта „а“ се
заменят с „по раздел ІІІ от глава четвърта“.
33. В преходните и заключителните разпоредби:
а) в § 4 ал. 5 се изменя така:
„(5) За преценяване правото на пенсия по
ал. 1 осигурителният стаж от първа категория
труд допълва осигурителния стаж от втора
категория труд без превръщане.“;
б) в § 5:
аа) в ал. 2 думите „с 0,2 на сто“ се заменят
със „с 0,1 на сто“;
бб) в ал. 3 думите „0,2 на сто“ се заменят
с „0,33 на сто“;
вв) създава се ал. 8:
„(8) Лицата, които заемат учителски длъжности, и зачитането на осигурителния стаж
за учителски по смисъла на този кодекс, се
определят с наредбата по чл. 106.“;
в) в § 6, ал. 1 думите „отпуснати до 31 декември 2013 г.“ се заменят с „отпуснати до
31 декември 2018 г.“, думите „см ятано от
1 април“ се заменят със „считано от 1 юли“
и думите „съответната календарна година“
се заменят със „същата календарна година“;
г) създава се § 6б:
„§ 6б. През 2014 г. право на пенсия за
осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 1
се придобива при навършване на 60 години
и 8 месеца от жените и 63 години и 8 месеца
от мъжете и осигурителен стаж 34 години и
8 месеца за жените и 37 години и 8 месеца
за мъжете, а право на пенсия по чл. 68, ал. 3
се придобива при навършване на 65 години и
8 месеца за жените и мъжете и не по-малко от
15 години действителен осигурителен стаж.“
§ 5. В Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (обн., ДВ, бр. 105 от 2005 г.; изм.,
бр. 30, 33, 34, 59, 63, 73, 80, 82, 86, 95 и 105
от 2006 г., бр. 46, 52, 53, 57, 59, 108 и 109 от
2007 г., бр. 36, 69 и 98 от 2008 г., бр. 12, 32,
41 и 93 от 2009 г., бр. 15, 94, 98, 100 и 101 от
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2010 г., бр. 14, 31, 77 и 99 от 2011 г., бр. 26, 38,
40, 82, 94 и 99 от 2012 г., бр. 52 и 98 от 2013 г.)
в чл. 209, ал. 2 т. 7 се изменя така:
„7. разпореждане за събиране на суми, издадено от органите на Националния осигурителен институт, независимо дали е обжалвано;“.
§ 6. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95
от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36,
41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42,
50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60
от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от
2012 г. и бр. 15, 30, 66, 68 и 99 от 2013 г.) се
създава чл. 103а:
„Ч л. 103а. Орга н и т е на мед и ц и нската
експертиза представят в Националния осигурителен институт данните, съдържащи се
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в издадените болнични листове, и решенията
по обжалването им по ред, определен с акт
на Министерския съвет.“
§ 7. Пенсиите и добавките на учителите,
изплащани от Учителския пенсионен фонд,
отпуснати с начална дата до 31 декември
2013 г., се преизчисляват от 1 януари 2014 г.
по реда на § 5, ал. 2 и 3 от преходните и
заключителните разпоредби на Кодекса за
социално осигуряване.
§ 8. Изпълнението на закона се възлага на
Националния осигурителен институт.
§ 9. Законът влиза в сила от 1 януари 2014 г.
с изключение на § 6, който влиза в сила от
1 декември 2014 г.
Законът е приет от 42-ото Народно събрание на 26 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
Приложение № 1
към чл. 8, ал. 1, т. 1

Минимален осигурителен доход по основни икономически дейности и квалификационни групи
професии – 2014 г.
(при запазване на минималните осигурителните доходи на нивото от 2013 г. за дейностите без постигнати споразумения и минимална работна заплата за 2014 г. 340,00 лв.)
Пореден
номер

ИкоИконономимически
чедейски
ности
дей- (код по
ности НКИД)
(ном.
А31)

Наименование на
икономическа дейност

Ръко- СпеТехводи- циници
тели али- и присти ложни
специалисти

ПоПерсомонал, зает
щен
с услуга
адза насемилението,
нитърговиястра- та и охративен
ната
персонал

Квалифицирани
работници
в селското,
горското,
ловното и
рибното
стопанство

КвалиМаПрофицишинни фесии,
рани
опера- неизисработ- тори и кващи
ници и монтаж специсродни
ници
ална
на тях
квализанаятфикация
чии

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

А

0 1 , 0 3 Растениевъдство, жибез 1.49 во т новъдс т во и лов,
спомагателни дейности; Рибно стопанство

885

631

558

542

415

449

515

613

345

2

А

02

750

525

472

451

400

400

450

490

340

3

А

1,49

Отглеждане на други
животни (пчеларство)

650

610

580

510

410

410

480

410

340

4

В

05

Добив на въглища

825

676

641

461

399

340

641

582

428

5

В

06

Добив на нефт и природен газ

785

630

613

410

410

340

566

520

410

6

В

07

Добив на метални руди

840

698

618

444

383

340

612

528

396

7

В

08.11

Добив на строителни
материали

640

504

457

471

471

340

547

504

471

8

В

08.11

Добив на декоративни
скални материали

621

489

444

385

385

340

531

489

385

9

В

08.11

Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти

646

509

462

401

401

340

553

509

401

10

В

08.12

Добив на трошен камък, чакъл и пясък

808

671

580

426

397

340

533

533

397

Горско стопанство
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

11

В

08.12

Добив на глина и каолин

832

690

596

439

407

340

548

548

407

12

В

08.9 и 09 Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни
дейности в добива

646

509

462

401

401

340

553

509

401

13

C

10.1 без Производство и пре10.12,
работка на месо; про10.2
и зводс т во н а ме сн и
продукти, без готови
ястия; Преработка и
консервиране на риба и
други водни животни,
без готови ястия

950

690

550

450

350

340

430

420

350

14

C

10.12

Производство и прераб о т к а на ме с о о т
домашни птици

960

830

710

510

360

410

430

560

360

15

C

10.3

Преработка и консервиране на плодове и
зеленчуци, без готови
ястия

820

651

535

452

350

340

462

462

360

16

C

10.4

Производство на растителни и животински
масла и мазнини

905

815

590

480

440

340

440

440

360

17

C

10.5

Производство на мляко и млечни продукти

978

645

520

490

450

340

450

450

367

18

C

10.6

Производство на мелн и ч ар ск и п р од у к т и ,
нишесте и нишестени
продукти

1050

940

815

440

360

340

520

640

360

19

C

10.7 и
10.8 без
10.81 и
10.82

Производство на хлебни и тестени изделия;
Производство на други
хранителни продукти

800

560

560

440

360

342

450

505

410

20

C

10.81 и Производство на за10.82
хар; Производство на
какао, шоколадови и
захарни изделия

1100

900

830

590

350

340

580

610

370

21

C

10.9

Производство на готови храни за животни

990

900

800

590

360

420

610

610

370

22

C

11 без
11.05,
11.06 и
11.07

Производство на напитки

748

582

499

340

340

340

340

394

340

23

C

11.05 и Производство на пиво
11.06
и малц

790

670

590

433

407

340

490

465

418

24

C

11.07

Производство на беза л кохол н и на п и т к и ,
минера лни и дру ги
бутилирани води

900

760

690

485

340

340

450

465

360

25

C

12

Производство на тютюневи изделия

890

867

608

479

391

340

412

479

340

26

C

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

850

580

555

445

340

340

365

360

340

27

C

1 4 б е з Производство на об14.3
лекло

805

598

575

437

368

345

397

385

360

28

C

14,3

Производство на други
трикотажни изделия

885

632

575

506

385

340

397

397

385

29

C

15

Обработ ка на кож и;
производство на обувки и други изделия от
обработени кожи без
косъм

780

530

515

425

340

340

340

340

340
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

C

16

Производство на дървен материал и изделия
от дървен материал и
корк, без мебели; производство на изделия
от слама и материали
за плетене

520

410

370

340

340

340

340

340

340

31

C

17

Производство на хартия, картон и изделия
от хартия и картон

780

580

520

370

340

340

460

380

340

32

C, J

18, 58 и П е ч а т н а д е й н о с т и
59
въ зп роизвеж да не на
записани носители;
Издат елска дей нос т;
Производство на филми и телевизионни
предавани я, звукозаписване и издаване на
музика

434

391

369

340

340

340

348

340

340

33

C

19

Производство на кокс
и рафинирани нефто
продукти

1518

1128

890

651

760

340

825

833

479

34

C

20

Производство на химични продукти

749

585

428

343

340

340

421

407

340

35

C

21

Производство на лекарствени вещества и
продукти

749

585

428

343

340

340

421

407

340

36

C

22

Производство на издел и я о т к ау ч у к и
пластмаси

529

371

350

340

340

340

371

340

340

37

C

23

Производство на издели я от дру ги неме т а л н и м и нера л н и
суровини

624

491

446

387

349

340

491

450

354

38

C

2 4 б е з Производство на ос24.5
новни метали

750

520

490

340

340

340

450

450

340

39

C

24.5

740

500

480

345

340

340

400

430

340

40

C

2 5 б е з Производство на ме25.4
тални издели я, без
машини и оборудване

700

460

440

345

340

340

390

390

340

41

C

26

Производство на комп ю т ърн а и ко м у н икационна техника,
електронни и оптични
продукти

660

550

470

340

340

340

430

430

340

42

C

27

Производство на електрически съоръжения

650

540

470

340

340

340

430

430

340

43

C

28 без
28.11;
25.4

Производство на маш и н и и о б о ру д в а не
с общо и специа лно
предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси

800

530

480

360

340

340

470

460

340

44

C

28.11

Производство на турбини и двигатели, без
авиационни, автомобилни и мотоциклетни

920

580

580

470

340

340

500

490

340

45

C

29, 30

Производство на автомобили, ремаркета и
полуремаркета; Производство на превозни
средства, без автомобили

930

600

540

360

340

340

540

440

340

46

C

31

Производство на мебели

520

405

340

340

340

340

340

340

340

Леене на метали

С Т Р.
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

47

C

32 без
32.5, 33

Производство, некласифицирано дру гаде;
Ремонт и инсталиране
на машини и оборудване

608

412

391

340

340

340

340

348

340

48

C

32.5

Производство на мед и ц и нск и и з ъ б оле к арск и и нс т ру мен т и
и средства (Дейности
в зъботехнически лаборатории)

800

600

350

350

350

340

400

450

340

49

D

35.1

Производство, пренос
и р а з п р еде лен ие н а
електрическа енергия

930

730

690

400

350

340

580

550

350

50

D

35.2;
49.5

Производство и разп ределен ие на газо образни горива по газоразпределителните
м реж и; Тръбопроводен транспорт

1258

867

825

500

434

340

603

664

434

51

D

35.3

Производство и разпределение на топлинна енергия

820

625

595

370

345

340

445

495

345

52

Е

36, 37

Събиране, пречистване и доставяне на води;
Събиране, отвеждане и
пречистване на отпадъчни води

704

640

576

416

384

340

480

416

352

53

E

38 без
38.12 и
38.22;
39

Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране на материали; Възстановяване и
други услуги по управление на отпадъци

716

434

421

340

340

340

381

348

340

54

E

38.12 и Събиране на опасни
38.22
отпадъци; Обработване и обезвреждане на
опасни отпадъци

945

780

700

550

525

340

590

550

535

55

F

41, 42
без
42.11 и
42.22,
43

Строителство на сгради; Строителство на
с ъор ъжен и я; Спец иализирани строителни
дейности

720

590

560

350

340

340

540

540

340

56

F

42.11

Строителство на автомагистрали, пътища и
самолетни писти

825

650

590

425

340

340

590

590

340

57

F

42.22

Строителство на преносни и разпределит е л н и е лек т ри че ск и
и далекосъобщителни
мрежи

650

525

495

345

340

340

365

420

340

58

G

45, 46,
47 без
46.46,
47.73,
47.74

Търг ови я на ед ро и
дребно с автомобили
и мо тоц ик лет и, техн и ческо обсл у ж ва не
и ремонт; Търговия на
едро, без търговията
с автомобили и мотоциклети; Търговия на
дребно, без търговията
с автомобили и мотоциклети

1050

910

800

565

470

387

525

515

420
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С Т Р. 1 5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

59

G

46.46,
47.73,
47.74

Т ърг ови я н а ед р о с
фармацевтични стоки,
медицинска техника и
апарат у ра; Търгови я
на дребно с лекарства
и други фармацевтични стоки; Търговия на
дребно с медицински
и ортопедични стоки

794

504

421

340

340

340

340

393

340

60

I

55, 56,
79

Хотелиерство; Рестора н т ь орс т во; Т у ристическа агентска и
операторска дейност;
други дейности, свърза н и с п ът у ва н и я и
резервации

905

780

610

495

440

340

530

520

390

61

H

49.1,
49.2,
52 –
само за
железопътен
транспорт

Пътнически железопътен транспорт, междуселищен; Товарен железопътен транспорт;
Складиране на товари
и спомагателни дейности в железопътния
транспорт

858

761

625

400

400

341

440

520

400

62

H

49.3,
49.4

Друг пътнически сухо п ъ т е н т р а н с п о р т ;
Товарен автомобилен
транспорт и услуги по
преместване

727

560

496

340

340

340

414

414

340

63

H

50

Воден транспорт

870

795

679

432

382

340

440

489

382

64

H

51

Въздушен транспорт

960

882

720

447

458

340

466

518

405

65

H

52 , б е з
железопътен
транспорт

Складиране на товари и спомагателни
дейности в транспорта (без железоп ът ен
транспорт)

902

846

680

415

415

340

480

415

415

66

H

53

Пощенски и куриерски
дейности

445

440

380

340

340

340

350

340

340

67

J

60, 61

Радио- и телевизионна
дейност; Далекосъобщения

803

703

603

462

462

340

504

504

401

68

K

6 4 , 6 5 , Финансови и застрахо66
вателни дейности

1367

867

651

479

348

340

391

500

340

69

J , L , 62, 63,
M, N 68, 69,
70, 71,
73, 74,
77, 78,
81, 82

Дейности в областта
на информационните
технологии; Информационни услуги; Опера ц и и с нед ви ж и м и
имоти; Професионални дейности и научни
изследвания; Административни и спомагателни дейности

867

564

455

340

340

340

348

369

340

70

N

80

Дейности по охрана и
разследване

730

510

420

340

340

340

340

340

340

71

M

72

Нау чноизследователска и развойна дейност

580

416

371

348

340

340

340

340

340

72

O

84

Държавно управление

428

340

340

340

340

340

340

340

340

73

P

85

Образование

590

496

416

340

340

340

340

340

340

С Т Р.

16

ДЪРЖАВЕН
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

74

Q

86 без
86.1, 75

Хуманно здравеопазване и социална работа
(без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително
главните и старшите);
Ветеринарномедицинска дейност

900

575

370

340

340

400

340

340

340

75

Q

86,1

Дейност на болници
(без началник на клин и к а/о тделен ие, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор,
фелдшер и лаборант,
включително главните
и старшите)

1150

850

560

450

360

420

430

430

340

76

Q

87, 88

Медико-социални
грижи с настаняване;
Социална работа без
настаняване

340

340

340

340

340

340

340

340

340

77

R

90, 91,
92, 93
без
93.12

Култура, спорт и развлечения, без 93.12

567

391

340

340

340

340

341

340

340

78

S, T

9 5 , 9 6 , Ремонт на компютър97
на техника, на лични
и домак инск и вещи;
Други персонални
услу ги; Дейности на
домакинства като работодатели

450

370

350

348

340

340

370

350

340

79

S, U

94 без
94.91,
99

Дейности на организации с нестопанска
цел (без длъжностите
в Българската православна църква); Дейност и на екстери т о риа л н и орга н иза ц и и
и служби

771

542

401

340

340

340

371

340

340

80

R

93,12

Дейнос т на спор т ни
клубове

789

508
400

380

390

400

415

340

81

Централен кооперативен съюз

640

560

500

460

380

610

600

82

Q

86 без
86.1

Хуманно здравеопазване и социална работа
(само за медицинска
сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

600

83

Q

86,1

Дейност на болници
(само за началник на
клиника/отделение)

950

84

Q

86,1

Дейност на болници
(само за медицинска
сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер
и лаборант)

660

85

S

94.91

Дейност на религиозни
организации (само за
д л ъж ност и т е в Бъ лгарската православна
църква)

340
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Забележки:
1. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които съгласно условията на трудовия договор работят при непълно
работно време или непълен месец, се определя
пропорционално на законоустановеното работно
време, съответно на пълния брой на работните
дни през месеца.
2. Минималният осигурителен доход за работниците и служителите, които работят в специализирани предприятия, трудово-лечебните бази
и кооперациите на хората с увреждания, съгласно
Закона за интеграция на хората с увреждания,
се определя в размер 50 на сто от минималния
осигурителен доход за съответната икономическа
дейност и квалификационна група професия.
3. Осигурителят определя основната икономическа дейност съобразно преобладаващия
брой заети лица по трудови правоотношения.
Определянето на групата професии се извършва
по структурата на Националната класификация
на професиите и длъжностите – приложение
№ 2 към Заповед № РД-01-931 от 27.12.2010 г.
на министъра на труда и социалната политика.
Когато осигурителят осъществява две или
повече икономически дейности, основната му
икономическа дейност се определя от дейността,
в която са заети най-голям брой лица, работещи
по трудово правоотношение. В този случай при
определянето є не се вземат предвид работниците и служителите, които са общофункционално
свързани с всички дейности на осигурителя. При
равен брой работещи по трудови правоотношения
в отделните дейности основната икономическа
дейност на осигурителя се определя по негов
избор.
4. Минималният осигурителен доход не се
прилага за работниците и служителите в бюджетните предприятия по смисъла на § 1, т. 1
от допълнителната разпоредба на Закона за
счетоводството.

ВЕСТНИК

С Т Р. 1 7

1

2

3

24

Производство на основни метали

1,1

30

Производство на превозни средства, без автомобили

1,1

33

Ремонт и инсталиране на машини и оборудване

1,1

38

Събиране и обезвреждане на
отпадъци; рециклиране на материали

1,1

39

Възстановяване и други услуги
по управление на отпадъци

1,1

41

Строителство на сгради

1,1

42

Строителство на съоръжения

1,1

50

Воден транспорт

1,1

02

Горско стопанство

0,9

17

Производство на хартия, картон
и изделия от хартия и картон

0,9

20

Производство на химични продукти

0,9

22

Производство на издели я от
каучук и пластмаси

0,9

23

Производство на издели я от
дру ги немета лни минера лни
суровини

0,9

25

Производство на метални изделия, без машини и оборудване

0,9

31

Производство на мебели

0,9

35

Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и на газообразни горива

0,9

43

0,9

Приложение № 2
към чл. 13

Специа лизи рани ст рои телни
дейности

49

Сухопътен транспорт

0,9

Диференцирани осигурителни вноски за фонд
„ТЗПБ“ 2014

01

Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности

0,7

06

Добив на нефт и природен газ

0,7

10

Производство на хранителни
продукти

0,7

3

11

Производство на напитки

0,7

12

Производство на тютюневи изделия

0,7

21

Производство на лекарствени
вещества и продукти

0,7

27

Производство на електрически
съоръжения

0,7

28

Производс т во на ма ш и н и и
оборудване, с общо и специално
предназначение

0,7

32

Производство, некласифицирано другаде

0,7

36

Събиране, пречистване и доставяне на води

0,7

ОсигуКод
Наименование на икономиче- рителна
КИД
ска дейност КИД2008
вноска
2008
(%)
1

2

05

Добив на въглища

1,1

07

Добив на метални руди

1,1

08

Добив на неметални материали
и суровини

1,1

09

Спомагателни дейности в добива

1,1

13

Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло

1,1

16

Производство на дървен материа л и издели я от дървен
материал и корк, без мебели;
п роизводст во на издели я о т
слама и материали за плетене

1,1

С Т Р.

18

ДЪРЖАВЕН

1

2

3

37

Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води

0,7

52

Складиране на товари и спомагателни дейности в транспорта

0,7

53

Пощенски и куриерски дейности

0,7

61

Далекосъобщения

0,7

68

Операции с недвижими имоти

0,7

74

Други професионални дейности

0,7

79

Туристическа агентска и операторска дейност; други дейности, свързани с пътувания и
резервации

0,7

81

Дейности по обсл у ж ване на
сгради и озеленяване

0,7

84

Държавно управление

0,7

90

Артистична и творческа дейност

0,7

93

Спортни и други дейности, свързани с развлечения и отдих

0,7

18

Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители

0,5

19

Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти

0,5

26

Производство на компютърна
и ком у н и к а ц ион на т ех н и к а,
електронни и оптични продукти

0,5

46

Търговия на едро, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,5

71

Архитектурни и инженерни дейности; технически изпитвания
и анализи

0,5

72

Научноизследователска и развойна дейност

0,5

77

Даване под наем и оперативен
лизинг

0,5

78

Дейности по наемане и предоставяне на работна сила

0,5

80

Дейности по охрана и разследване

0,5

82

А дминист рат ивни офис дейности и дру го спомагателно
о б с л у ж ва не н а с т оп а нск ат а
дейност

0,5

86

Хуманно здравеопазване

87

ВЕСТНИК
1
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2

3

14

Производство на облекло

0,4

15

Обработка на кожи; производство на обувки и други изделия
от обработени кожи без косъм

0,4

29

Производство на автомобили,
ремаркета и полуремаркета

0,4

45

Търговия на едро и дребно с
автомобили и мотоциклети, техническо обслужване и ремонт

0,4

47

Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети

0,4

51

Въздушен транспорт

0,4

55

Хотелиерство

0,4

56

Ресторантьорство

0,4

58

Издателска дейност

0,4

59

Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика

0,4

60

Радио- и телевизионна дейност

0,4

62

Дейности в областта на информационните технологии

0,4

63

Информационни услуги

0,4

64

Предоставяне на финансови услуги, без застраховане и допълнително пенсионно осигуряване

0,4

65

Застраховане, презастраховане и допълнително пенсионно
осигуряване

0,4

66

Спома гат ел н и дей нос т и във
финансовите услуги и застраховането

0,4

69

Юридически и счетоводни дейности

0,4

70

Дейност на централни офиси;
консултантски дейности в областта на управлението

0,4

73

Рекламна дейност и проучване
на пазари

0,4

75

Ветеринарномедицинска дейност

0,4

85

Образование

0,4

0,5

94

Дей нос т и на орга н иза ц и и с
нестопанска цел

0,4

Медико-социални грижи с настаняване

0,5

95

0,4

88

Социална работа без настаняване

Ремонт на компютърна техника,
на лични и домакински вещи

0,5

96

Други персонални услуги

0,4

91

Други дейности в областта на
културата

0,5

97

0,4

92

Организиране на хазартни игри

0,5

Дейности на домакинства като
работодатели на домашен персонал

99

Дейности на екстериториални
организации и служби

0,5

98

0,4

03

Рибно стопанство

0,4

Недиференцирани дейности на
домакинства по производство
на стоки и услуги за собствено
потребление
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Приложение № 3
към чл. 14, ал. 4

Приложение № 4
към чл. 15

Бюджет на Учителския пенсионен фонд
(в хил. лв.)

БЮДЖЕТ
на Фонд „Гарантирани вземания на работниците и служителите“
(в хил. лв.)
Показатели
І. ПРИХОДИ
Приходи от вноски

Бюджет
2014 г.

Показатели

Приходи от лихви и инвестиции в
ДЦК

11 950,0

Приходи от глоби, санкции и наказателни лихви

Бюджет
2014 г.

I. ПРИХОДИ – ВСИЧКО

51 987,9

1. Данъчни приходи

12 096,9
–

С Т Р. 1 9

38 996,9

Осигу рителни вноски за дър- 08-00
жавно обществено осигуряване
2. Неданъчни приходи

38 996,9
12 991,0

Приходи и доходи от собственост 24-00

12 986,7

146,9

Приходи от лихви и отстъпки от 24-13
ДЦК и общински

12 986,7

ІІ. РАЗХОДИ

3 136,1

-

Обезщетения и помощи за домакинствата

2 403,0

Лихви по срочни депозити за 24-18
сметка на централния бюджет

-

Разходи за гарантирани вземания на
работници и служители

2 403,0

При ход и о т д ру г и л и х ви (по 24-19
надвзети пенсии)
Глоби, санкции и наказателни 28-00
лихви

3,8

Разходи за дейността

180,0

Други неданъчни приходи

Разходи за дейността, извършени по
чл. 13 ЗГВРСНР

180,0

II. РАЗХОДИ – ВСИЧКО

Разходи за заплати и възнаграждения
на персонала

25,4

Други възнаграждения и плащания
на персонала

36,8

Осиг у рителни вноск и от работодатели

440,7

Осигурителни вноски за ДОО

272,1

Здравноосигурителни вноски

118,3

Вноски за ДЗПО

50,3

Издръжка

50,2

1.

10-00

90,3

Външни услуги

10-20

55,3

Други финансови услуги

10-69

35,0

Пенсии

41-00

19 418,9

Пенсии от УчПФ

11 410,5

Добавки от УчПФ

8 008,4

III. ТРАНСФЕРИ

– командировки в страната

5,5

– представителни разходи

6,5

Вътрешно финансиране

– други финансови услуги

31,2

– канцеларски материали

1,5

III. ТРАНСФЕРИ
ІV. ДЕФИЦИТ/ ИЗЛИШЪК
V. ФИНАНСИРАНЕ

8 960,8
- 8 960,8

Пок у п к а на ДЦ К на п ърви ч н и я - 50 000,0
пазар (-)

-

IV. ДЕФИЦИТ (-)/ИЗЛИШЪК
(+)
Средства на разпореждане

1,5

19 509,2

Издръжка

V. ФИНАНСИРАНЕ

– разходи за научноизследователска
дейност, обучение, книги

0,5
19 509,2

Текущи разходи

4,0

– разходи за външни услуги

36-00

32 478,7
- 32 478,7
88-02

- 30 337,6

Суми по разчети за поети оси- 89-01
гурителни вноски

-

Покупко-продажба на държавни 91-00
(общински) ценни книжа от бюджетни предприятия – нето (+/-)

- 30 337,6

Пок у п ка на д ърж а вн и цен н и 91-11
книжа

- 63 517,3

Получени погашения от държав- 91-22
ни ценни книжа

33 179,7

Друго финансиране – нето (+/-) 93-39

- 2 141,1

Получени погашения по ДЦК на
първ. пазар (+)

36 888,9

Депозити и средства по смет- 96-00
ки – нето (+/-)

6 002,7

Наличност по сметка в началото 96-01
на периода (+)

7 266,1

Наличност по сметка от предходна
година

2 000,0

Наличност по срочни депозити 96-03
в началото на периода (+)

8 000,0

Остатък по срочни депозити в БНБ
в началото на годината (+)

- 8 407,2

Наличност по срочни депозити към
края на годината (-)

- 2 000,0

Остат ък в БНБ към к ра я на 96-07
периода (-)

- 9 000,0

Остатък към края на периода (-)

- 1 852,4

Наличност по срочни депозити 96-09
в края на периода (-)

8890
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ВЕСТНИК
№ по
ред
1
II.
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.3.1.
1.1.3.2.

ЗАКОН

за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2014 г. по
приходи и трансфери – всичко на обща сума
2 823 110 хил. лв., както следва:
№
по
ред
1

Показатели

Сума
(в хил. лв.)

2

3

I.

ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ –
ВСИЧКО
1. Здравноосигурителни приходи
1.1. Здравноосигурителни вноски
1.2. Трансфери за здравно осигуряване
2. Приходи и доходи от собственост
3. Глоби, санкции и наказателни
лихви
4. Други неданъчни приходи
5. Получени трансфери от Министерството на здравеопазването
за финансиране на разходите за
лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането
им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето (ЗЗ); за дейности за здравно неосигурени
лица, включващи: дейности по
амбулаторно проследяване на
болни с психични заболявания; дейности по амбулаторно
проследяване на болни с кожно-венерически заболявания;
интензивно лечение; дейности
по чл. 82, ал. 1, т. 2 ЗЗ и за сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона
за здравното осигуряване (ЗЗО)

1.1.3.2.1.

1.1.3.3.
1.1.3.4.
1.1.3.5.

2 823 110
2 795 160
1 819 900
975 260
20
14 500
30

1.1.3.6.
1.1.3.6.1.
1.1.3.6.2.
1.1.3.7
1.1.3.8.
1.1.3.8.1.
1.1.3.8.2.
1.1.3.8.3.
1.1.3.8.4.

1.1.3.8.5.

13 400

(2) Приема бюд жета на Националната
здравноосигурителна каса за 2014 г. по разходи и трансфери – всичко на обща сума
2 823 110 хил. лв., както следва:

1.1.3.9.

БРОЙ 106
Показатели

Сума
(в хил. лв.)
2
3
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – 2 823 110
ВСИЧКО
Разходи
2 820 020
Текущи разходи
2 520 104
Разходи за персонал
34 454
Издръжка на административните дейности
13 188
Здравноосигурителни плащания
2 472 462
здравноосиг у рителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
176 000
здравноосиг у рителни плащани я за специализирана
извънболнична медицинска
помощ
181 000
в т.ч. амбулаторно проследяване на болни с психични
заболявания и амбулаторно
проследяване на болни с кожно-венерически заболявания
1 000
здравноосиг у рителни плащания за дентална помощ
120 000
здравноосиг у рителни плащания за медико-диагностична дейност
71 500
здравноосиг у рителни плащания за лекарствени продукти за домашно лечение и
диетични храни за специални
медицински цели
527 000
здравноосиг у рителни плащания за медицински изделия
82 000
предназначени за заболявания, включени в списъка по
наредбата по чл. 45, ал. 3 ЗЗО
18 000
прилагани в болничната медицинска помощ
64 000
лек арс т вена т ера п и я п ри
злокачествени заболявания
145 000
здравноосиг у рителни плащания за болнична медицинска помощ
1 017 128
в т.ч. за диализа при терминална бъбречна недостатъчност
73 000
в т.ч. за диспансерно наблюдение на пациенти със
злокачествени заболявания
10 000
в т.ч. за интензивно лечение
42 000
в т.ч. дейности за асистира на реп род у к ц и я, кои т о
са започнали през 2013 г. и
са завършили през 2014 г. в
частта, която е извършена
през 2013 г.
1 000
в т.ч. за високоспециализирана диагностика РЕТ/СТ и за
роботизирана лапароскопска
хирургия
9 000
други здравноосигурителни
п ла ща н и я за мед и ц и нск а
помощ
58 000
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1
2
1.1.3.9.1. в т.ч. за медицинска помощ,
оказана в съответствие с
правилата за координация
на системите за социална
сигурност
1.1.3.10. други здравноосигурителни
плащания съгласно § 8 от
преходните и заключителните разпоредби на този закон
1.2.
Плащания от трансфери от
Министерството на здравеопазването по ал. 1, ред 5
1.2.1.
Лекарствени продукти – ваксини и дейности по прилагането им по чл. 82, ал. 2,
т. 3 ЗЗ
1.2.2.
Дейности за здравнонеосиг у рени лица, вк лючващи:
дейност и по амбулаторно
п рослед яване на болни с
психични заболявания; дейности по амбулаторно проследяване на болни с кожновенерическ и забол явани я;
интензивно лечение
1.2.3.
Дейности за здравнонеосигурени жени по чл. 82, ал. 1,
т. 2 ЗЗ
1.2.4.
П л а щ а н и я з а с у м и т е по
чл. 37, ал. 6 ЗЗО
1.3.
Придобиване на нефинансови активи
1.4.
Резерв, включително за неп р ед ви ден и и нео тлож н и
разходи
2.
Предоставени трансфери на
Национа лната агенци я за
п ри ход и т е по ч л. 24, т. 6
ЗЗО и към бюджетни предприятия, сключили договори
за извършване на медицински услуги с Националната
здравноосигурителна каса

3

58 000

94 834
13 400

1 500

400
3 500
8 000
7 000
279 516

3 090

(3) Приема бюд жета на Националната
здравноосигурителна каса за 2014 г. с балансирано бюджетно салдо.
Чл. 2. Определя здравноосигурителната
вноска за 2014 г. в размер 8 на сто.
Чл. 3. (1) Всяко тримесечие към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ Националната
здравноосигурителна каса (НЗОК) определя:
1. броя на назначаваните специализирани
медицински дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1,
ал. 2, ред 1.1.3.4.
(2) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
ред за прилагане на ал. 1.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по
чл. 1, ал. 2, ред 1.1.3.6.2, ред 1.1.3.7 и ред 1.1.3.8:
1. Националната здравноосигурителна каса
определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разхо-
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дите, разпределена по месеци, за болнична
медицинска помощ;
2. районните здравноосигурителни каси
определят стойността по дейностите по ал. 1
към договорите с изпълнителите на болнична
медицинска помощ.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1,
т. 1 и 2 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.
(3) Стойностите по ал. 1, т. 2 и тяхното
изменение по ал. 2 се утвърждават от Надзорния съвет на НЗОК.
(4) За определяне на стойностите по ал. 1,
т. 2 и тяхното изменение Надзорният съвет
на НЗОК приема правила.
(5) Надзорният съвет на НЗОК утвърждава
ред за прилагане на ал. 1 – 4.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 и
ред 3 се разпределя за здравноосигурителни
плащания по ред, определен от Надзорния
съвет на НЗОК.
§ 2. (1) Министерството на здравеопазването ежемесечно до края на текущия месец
предоставя трансфер към бюджета на НЗОК по
чл. 1, ал. 1, ред 5 за финансиране на разходите
за лекарствени продукти – ваксини и дейности
по прилагането им по чл. 82, ал. 2, т. 3 от
Закона за здравето; за дейности за здравнонеосигурени лица, включващи: дейности по
амбулаторно проследяване на болни с психични заболявания, дейности по амбулаторно
проследяване на болни с кожно-венерически
заболявания; интензивно лечение; дейности по
чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето, и за
сумите по чл. 37, ал. 6 от Закона за здравното
осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1,
ал. 2, ред 1.2 по бюджета на НЗОК.
(2) Трансферът по ал. 1 е в размер на поетото през месеца от НЗОК задължение към
лечебните заведения за извършените от тях
дейности, включително за сумите по чл. 37,
ал. 6 от Закона за здравното осигуряване,
съответно към притежателите на разрешения
за търговия на едро с лекарствени продукти
за доставените и приложени ваксини.
(3) Трансфер над размера по чл. 1, ал. 1,
ред 5 се определя и предоставя от Министерството на здравеопазването при условия и
по ред, определени от министъра на здравеопазването и от управителя на НЗОК, без да
се нарушава балансът по бюджета на НЗОК.
§ 3. От държавния бюджет чрез бюджета
на Министерството на здравеопазването може
да се получават по бюджета на НЗОК целеви
субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за
здравното осигуряване извън тези по чл. 1,
ал. 1 за изпълнение на задължения, които
произтичат от прилагането на правилата за
координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън
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медицинската помощ по чл. 45 от Закона за
здравното осигуряване. С извършените разходи
за тези обезщетения се завишават сумите по
чл. 1, ал. 2, редове 1, 1.1.3, 1.1.3.9 и 1.1.3.9.1.
§ 4. Средствата по договори за извършване
на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и НЗОК, се
отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 5. Разчитането на дължимите суми в
съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от
Закона за здравното осигуряване от бюджета на НЗОК към бюджета на Националната
агенция за приходите се извършва в края
на всеки календарен месец в размер 0,2 на
сто върху набраните през предходния месец
здравноосигурителни вноски. Средствата се
отчитат като трансфери между бюджетни
сметки по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 6. (1) С решение на Надзорния съвет на
НЗОК на основание чл. 15, т. 7 във връзка
с чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване могат да се използват средства от
резерва по чл. 1, ал. 2, ред 1.4 за плащане на
разходи в случай на значителни отклонения
от равномерното разходване на средствата за
здравноосигурителни плащания.
(2) Неразплатените здравноосигурителни
плащания за болнична медицинска помощ за
2013 г. се разплащат за сметка на средствата по
чл. 1, ал. 2, ред 1.4 по решение на Надзорния
съвет на НЗОК.
§ 7. (1) Надзорният съвет на НЗОК по
предложение на управителя на НЗОК може
да одобрява компенсирани промени между
показателите за разходите и предоставените
трансфери за осигуряване на здравноосигурителни плащания.
(2) Надзорният съвет на НЗОК по предложение на управителя на НЗОК може да
одобрява компенсирани промени между показателите по бюджета на НЗОК с изключение
на такива, които водят до увеличаване на
разходите за персонал. Тази разпоредба не се
прилага, когато е необходимо да се осигури
финансиране по ал. 1 и/или при неизпълнение
на приходите по бюджета на НЗОК.
(3) Управителят на НЗОК отразява съответните промени по бюджета на НЗОК, които
произтичат от допълнително предоставени
трансфери от държавния бюджет.
§ 8. (1) Средствата по чл. 1, ал. 2, ред
1.1.3.10 могат да се разходват по решение на
Надзорния съвет на НЗОК след предоставяне
на пакет от мерки, свързани с оптимизиране
на здравноосигурителните плащания и подоб
ряване на контрола върху тяхното разпределение и разходване, внесен от министъра на
здравеопазването в Министерския съвет, в
следните направления:
1. усъвършенстване на механизмите и
критериите за договаряне и заплащане на
лекарствените прод у к ти и медицинск ите
изделия, финансирани от бюджета на НЗОК;

ВЕСТНИК

БРОЙ 106

2. прецизиране обхвата и съдържанието
на медицинските стандарти в болничната и
извънболничната медицинска помощ;
3. подобряване на изискванията и критериите за медицински и финансов контрол върху
дейността на изпълнителите на медицинска
и/или дентална помощ и аптеките.
(2) Мерките по ал. 1 се внасят в Министерския съвет в срок до 1 януари 2014 г.
§ 9. Надзорният съвет на НЗОК може
да вземе решение приходите от продажба
на дълготрайни материални активи да се
използват за придобиване на такива активи
над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 1.3.
§ 10. (1) През 2014 г. средствата за лекарствени продукти по чл. 4, т. 1 от Закона за
ветераните от войните и по чл. 15, ал. 1 и
2 от Закона за военноинвалидите и военнопострадалите, както и целевите средства за
диагностика и лечение в лечебни заведения за
болнична помощ на лица, които нямат доход
и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния
процес по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което да
им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес (обн., ДВ, бр. 13 от 2007 г.,
бр. 16 от 2008 г., бр. 13 от 2009 г. и бр. 29 от
2011 г.), са за сметка на държавния бюджет
и се изплащат от Агенцията за социално
подпомагане чрез НЗОК.
(2) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК необходимите средства
за заплащане на заявените суми от аптеките,
сключили договор с НЗОК, за предоставени
лекарствени продукти на ветерани от войните,
военноинвалиди и военнопострадали.
(3) Агенцията за социално подпомагане
превежда на НЗОК целевите средства за извършената диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на правоимащите лица по реда на Постановление № 17 на
Министерския съвет от 2007 г. за определяне
на условията и реда за разходване на целевите
средства за диагностика и лечение в лечебни
заведения за болнична помощ на лица, които
нямат доход и/или лично имущество, което
да им осигурява лично участие в здравно
осигурителния процес.
§ 11. През 2014 г. дейностите по асистирана
репродукция се заплащат, както следва:
1. Национа лната зд равноосиг у ри телна
каса заплаща всички дейности по асистирана
репродукция, които са започнали и са завършили през 2013 г.;
2. Национа лната здравноосиг у ри телна
каса заплаща всички дейности по асистирана
репродукция, които са започнали през 2013 г.
и са завършили през 2014 г. в частта, която е
извършена през 2013 г.;
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3. Министерството на здравеопазването
заплаща всички дейности по асистирана репродукция, които са започнали през 2013 г.
и са завършили през 2014 г. в частта, която
е извършена през 2014 г.
§ 12. Надзорният съвет на НЗОК може да
взема решения за авансово разходване до 5 на
сто месечно от средствата по чл. 1, ал. 2, ред
1.4 „Резерв, включително за непредвидени и
неотложни разходи“ за здравноосигурителни
плащания за болнична медицинска помощ.
§ 13. (1) Ваксините за задължителни имунизации и реимунизации, осигурявани от
НЗОК през 2013 г., се финансират и осигуряват през 2014 г. от НЗОК по досегашния ред,
до осигуряването им от Министерството на
здравеопазването, но не по-късно от 1 април
2014 г. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2,
ред 1.1.3.5 по бюджета на НЗОК.
(2) Министерството на здравеопазването
възстановява на НЗОК чрез трансфер сумите, които НЗОК е заплатила за доставените
количества ваксини за задължителни имунизации и реимунизации в периода 1 януари
2014 г. – 1 април 2014 г.
§ 14. Националната здравноосигурителна
каса внася чрез Министерския съвет в Народното събрание отчет за текущото изпълнение
на бюджета на касата към 30 юни 2014 г. и
информация за очакваното изпълнение за
2014 г.
§ 15. В Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. (ДВ,
бр. 101 от 2012 г.) в чл. 1 се правят следните
изменения:
1. В ал. 2:
а) в текста преди таблицата думите „по разходите и трансферите на обща сума 2 710 276“
се заменят с „по разходите и трансферите на
обща сума 2 737 276“;
б) в колона 3 на ред ІІ „Разходи и трансфери – всичко“ числото „2 710 276“ се заменя
с „ 2 737 276“;
в) в колона 3 на ред 1 „Разходи“ числото
„2 707 186“ се заменя с „2 734 186“;
г) в колона 3 на ред 1.1 „Текущи разходи“
числото „2 431 153“ се заменя с „2 458 153“;
д) в колона 3 на ред 1.1.3 „Здравноосигурителни плащания“ числото „2 383 511“ се
заменя с „2 410 511“;
е) в колона 3 на ред 1.1.3.7 „здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ“ числото „1 189 511“ се заменя с
„1 216 511“.
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Утвърж дава бюд жетното салдо по
Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2013 г. в размер на
–27 000 хил. лв.“
§ 16. В Закона за здравното осигуряване
(обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153
от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г.,
бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1,
54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50,
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107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111
от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от
2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105
от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на
Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от
2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113
от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35,
41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49,
58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60,
99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от
2012 г. и бр. 4, 15, 20 и 23 от 2013 г.) се правят
следните изменения и допълнения:
1. В чл. 37:
а) създава се нова ал. 2:
„(2) С постановлението по ал. 1 се определят
по-ниски суми за всяко посещение при лекаря или при лекаря по дентална медицина на
лицата, които са упражнили право на пенсия
за осигурителен стаж и възраст.“;
б) досегашната ал. 2 става ал. 3 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
в) досегашната ал. 3 става ал. 4;
г) досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея
след думите „ал. 1“ се добавя „и 2“;
д) създава се ал. 6:
„(6) Разликата между сумите по ал. 1 и
2 се заплаща на лекаря или на лекаря по
дентална медицина от държавния бюджет по
ред, определен с постановлението по ал. 1.“
2. В чл. 45, ал. 1 т. 16 и 17 се отменят.
§ 17. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70
от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от
2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и
102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от
2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41,
74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50,
59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от
2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г.
и бр. 15, 30, 66, 68 и 99 от 2013 г.) в чл. 82 се
правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 10:
„10. асистирана репродукция.“
2. В ал. 2 т. 1 се изменя така:
„1. ваксини за задължителни имунизации и реимунизации, ваксини по специални
показания и при извънредни обстоятелства,
специфични серуми, имуноглобулини и други биопродукти, свързани с профилактиката
на заразните болести, както и техническите
средства за прилагането им.“
§ 18. Изпълнението на закона се възлага
на органите на управление на Националната
здравноосигурителна каса.
§ 19. Законът влиза в сила от 1 януари
2014 г., с изключение на § 15, който влиза в
сила от деня на обнародването на закона в
„Държавен вестник“.
Законът е приет от 42-то Народно събрание на 27 ноември 2013 г. и е подпечатан с
официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
8891
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РЕШЕНИЕ
за създаване на Временна анкетна комисия
за проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата
на летище „Божурище“ през 2005 г., както
и процедурата по обявяване на летището за
паметник на културата през 2008 г. и 2010 г.
Народното събрание на основание чл. 79,
ал. 1 и 3 от Конституцията на Република
България и чл. 34 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание
РЕШИ:
1. Създава Временна анкетна комисия за
проверка и установяване на всички обстоятелства около сделката за продажбата на летище
„Божурище“ през 2005 г., както и процедурата
по обявяване на летището за паметник на
културата през 2008 г. и 2010 г.
2. Комисията се състои от 8 народни представители, по двама от всяка парламентарна
група.
3. Избира председател и членове на комисията, както следва:
Председател: Петър Василев Мутафчиев
Членове:

Георги Страхилов Свиленски,
Митхат Сабри Метин,
Хюсеин Хасан Хафъзов,
Гален Симеонов Монев,
Павел Димитров Шопов,
Красимир Любомиров Велчев,
Данаил Димитров Кирилов.
4 . Ком иси я т а с е и з би ра з а с р ок д ва
месеца.
Решението е прието от 42-то Народно съб
рание на 4 декември 2013 г. и е подпечатано
с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:
Михаил Миков
9079

ПРЕЗИ ДЕН Т
Н А РЕП У БЛИК АТА
УКАЗ № 227
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България във връзка с чл. 11,
ал. 1 от Закона за ордените и медалите на
Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Михаил Николаев Вълов с
орден „Св. св. Кирил и Методий“ втора степен
за неговата активна дейност в областта на
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просветата и културата и по повод навършването на 60-годишна възраст.
Издаден в София на 19 ноември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
8856

УКАЗ № 234
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 1, т. 6, чл. 162,
т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам бригаден генерал Цветан
Георгиев Харизанов от длъжността началник
на Националния военен университет „Васил
Левски“ и от военна служба, считано от 3 декември 2013 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 2 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9026

УКАЗ № 235
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Христо Атанасов
Атанасов за временно изпълняващ задълженията на вакантната длъжност началник
на Националния военен университет „Васил
Левски“ за времето от 3 декември 2013 г. до
1 май 2014 г. включително.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 2 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9027
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УКАЗ № 236
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4 и
чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам брига ден генера л С т ефа н
Динчев Янев на длъжността началник на
Националния военен университет „Васил
Левски“, считано от 2 май 2014 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 2 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9028

УКАЗ № 237
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията
на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Награждавам Асен Георгиев Шопов с орден
„Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за
големите му заслуги в областта на културата
и изкуството.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9029

УКАЗ № 241
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България и чл. 19, т. 4,
чл. 146, т. 1 във връзка с чл. 160, ал. 3, чл. 162,
т. 2 и чл. 170, ал. 1, т. 1 от Закона за отбраната
и въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Освобождавам генерал-майор Стоян Димитров Тонев от длъжността началник на
Военномедицинската академия и от военна
служба, считано от 3 декември 2013 г.
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Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Зинаида Златанова
9030

УКАЗ № 242
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията
на Република България и чл. 19, т. 4, чл. 146,
т. 1 и чл. 216, ал. 2 от Закона за отбраната и
въоръжените сили на Република България
ПОС ТА НОВЯВА М:
Назначавам полковник Крум Сотиров Кацаров за временно изпълняващ задълженията
на вакантната длъжност началник на Военномедицинската академия, считано от 3 декември
2013 г. за срок до назначаването на титуляр
на длъжността, но не по-дълъг от 6 месеца.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 3 декември 2013 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Пламен Орешарски
Подпечатан с държавния печат.
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МИНИСТ ЕРСК И СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за одобряване на целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на община Неделино
за 2013 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява целева субсидия за
капиталови разходи в размер 92 500 лв. по
бюджета на община Неделино за 2013 г.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за
финансиране на неразплатените разходи за довършителни строително-монтажни работи по
изграждането на водохващане и водопроводна
връзка на общината със съществуващ водоем.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят по
реда на чл. 34, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет чрез преструктуриране
на разходите по централния бюджет за 2013 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши налагащите се от чл. 1 промени на
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бюджетните взаимоотношения на общината
с централния бюджет за 2013 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството
на държавния бюджет.
§ 2. Изпълнението на постановлението
се възлага на министъра на финансите и на
кмета на община Неделино.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня
на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9091

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 274
ОТ 5 ДЕКЕМВРИ 2013 Г.

за изменение на Постановление № 59 на
Министерския съвет от 2011 г. за условията
и реда за отпускане на безлихвени заеми на
общините от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по
одобрени проекти по Програмата за развитие
на селските райони за периода 2007 – 2013 г.
и тяхното възстановяване (обн., ДВ, бр. 22
от 2011 г.; изм. и доп., бр. 91 и 106 от 2011 г.,
бр. 98 от 2012 г. и бр. 21 от 2013 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОС ТА НОВИ:
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. В ал. 5 думите „30 ноември“ се заменят
с „10 декември“.
2. В ал. 6 думите „15 декември“ се заменят
със „17 декември“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Постановлението влиза в сила от
4 декември 2013 г.
Министър-председател:
Пламен Орешарски
За главен секретар на Министерския съвет:
Нина Ставрева
9092

МИНИСТ ЕРСТ ВА
И ДРУ Г И ВЕДОМСТ ВА
ВИСШ СЪДЕБЕН СЪВЕТ
ПРАВИЛНИК

за администрацията на Прокуратурата на
Република България (ПАПРБ)
Г л а в а
п ъ р в а
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. (1) С този правилник се определят
звената на администрацията на Прокуратурата
на Република България, функционалните им
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характеристики и организацията на работа.
Правилникът определя реда за съставяне на
длъжностното разписание, типовите длъжностни характеристики, основните права и
задължения на съдебните служители, органите
по назначаването им, реда за провеждане на
конкурси, както и условията за несъвместимост за съдебен служител.
(2) Администрацията на Прокуратурата
на Република България се състои от администрация на главния прокурор (АГП),
администрация на Върховната касационна
прокуратура (ВКП), администрация на Върховната административна прокуратура (ВАП),
администрация на Националната следствена
служба (НСлС), администрация на прокуратурите, администрация на окръжните следствени
отдели в окръжните прокуратури, следствения
отдел в специализираната прокуратура и администрация на учебните и почивните бази.
Чл. 2. (1) Администрацията осъществява
своята дейност в интерес на обществото и
съдебната власт и в съответствие с Конституцията, Закона за съдебната власт и с другите
нормативни актове.
(2) Дейността на администрацията се планира и осъществява по начин, който води до
постигане на висок обществен резултат при
възможно най-икономично и ефективно използване на ресурсите.
Чл. 3. Служителите от администрацията
на Прокуратурата на Република България
осъществяват своята дейност при спазване
на следните принципи:
1. законност;
2. отговорност;
3. ефективност;
4. стриктно изпълнение на служебните
задължения;
5. обективност и безпристрастност.
Чл. 4. (1) А дминистрацията на Прокуратурата на Република България е обща и
специализирана. Тя е организирана в админис
тративни звена (дирекции, отдели, сектори,
служби и др.) и самостоятелни длъжности.
(2) Общата администрация подпомага осъществяването на правомощията на главния
прокурор и неговите заместници и на административните ръководители на прокуратурите и
техните заместници. Общата администрация
създава условия за работата на прокурорите
и следователите и на специализираната администрация и извършва техническите дейности
по административно обслужване.
(3) С пец иа л изи ра ната а д м и н ис т ра ц и я
подпомага прокурорите и следователите при
осъществяване на техните правомощия.
Чл. 5. По преценка на Висшия съдебен
съвет и въз основа на степента на натовареност в прокуратурите могат да се назначават
прокурорски помощници.
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Чл. 6. (1) Главният прокурор определя
структурата на администрацията на Прокуратурата на Република България, вида на съответните звена, броя и вида на длъжностите
на служителите в тях.
(2) Главният прокурор назначава и освобождава съдебните служители в администрацията на главния прокурор, на Върховната
касационна прокуратура, на Върховната административна прокуратура, на Националната
следствена служба, както и ръководителите
на учебни и почивни бази.
(3) Съдебните служители в останалите
прокуратури се назначават и освобождават от
съответните административни ръководители.
Служителите в учебните и почивните бази
се назначават и освобождават от ръководителите им.
(4) Прякото ръководство на администрацията в звената по ал. 2 и 3 се осъществява от:
1. главния секретар – за администрацията
на главния прокурор и началника на кабинета
на главния прокурор – за този кабинет;
2. съдебните администратори – за администрациите на ВКП и ВАП, НСлС, апелативните прокуратури, военноапелативната
прокуратура, апелативната специализирана
прокуратура, окръжните прокуратури, военноокръжните прокуратури, специализираната
прокуратура и районните прокуратури, за
които е определен такъв щат;
3. административните секретари – за администрациите на районните прокуратури,
за които не е определен щат за съдебен администратор;
4. ръководителите на учебните и почивните
бази – за администрациите на тези бази.
Г л а в а

в т о р а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ГЛАВНИЯ
ПРОКУРОР (АГП)
Раздел I
Организация и задачи
Чл. 7. (1) Администрацията на главния прокурор се състои от главен секретар, кабинет
на главния прокурор и съдебни служители от
специализираната и общата администрация.
(2) Администрацията на главния прокурор
координира дейността на административните звена във всички прокуратури и в НСлС,
както и дейността на учебните и почивните
бази на Прокуратурата на Република България в страната.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 8. (1) Главният секретар ръководи администрацията на главния прокурор и e на
негово пряко подчинение.
(2) Главният секретар:
1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители в администрацията
на главния прокурор;

ВЕСТНИК

С Т Р. 2 7

2. отговаря за управлението на административната дейност;
3. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, информационното обслужване,
управлението на имуществото, снабдяването
и други дейности;
4. осъществява методическа помощ и координация на работата на администрацията
на прокуратурите, на НСлС и на учебните и
почивните бази с цел изпълнение на решенията
на Висшия съдебен съвет и разпорежданията
на главния прокурор и неговите заместници;
5. координира дейностите по събирането,
съхраняването и обобщаването на информация относно дейността на Прокуратурата на
Република България за нуждите на съдебната
и финансовата статистика;
6. осигурява откритост и достъпност на
дейността на администрацията на Прокуратурата на Република България и организира
достъпа до информация в съответствие с разпоредбите на Закона за достъп до обществена
информация;
7. изготвя ежегоден доклад за функционирането и ефективността на администрацията и на
действащите системи за финансово управление
и контрол и го представя на главния прокурор;
8. определя реда за документооборота и
координира деловодната и архивната дейност;
9. отговаря за организацията на обучението
на съдебните служители;
10. изпълнява и други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
(3) За главен секретар може да се назначи
лице, което има висше образование с образователна степен „магистър“ и не по-малко от
8 години трудов стаж и професионален опит
в органите на съдебната власт или в други
правоохранителни органи.
(4) Назначаването на главния секретар се
извършва след провеждане на конкурс, организиран от главния прокурор.
(5) Докато заема длъжността си, главният
секретар не може да членува в политическа
партия или коалиция, организация с политически цели, както и да извършва политическа
дейност.
Раздел III
Кабинет на главния прокурор
Чл. 9. (1) Кабинетът на главния прокурор
подпомага работата му и изпълнява организационни, координационни и информационноаналитични функции.
(2) Началникът на кабинета на главния
прокурор е на негово пряко подчинение.
(3) Служителите в кабинета на главния
проку рор са подчинени на началника на
кабинета.
Чл. 10. (1) Началникът на кабинета:
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1. организира и подготвя изпълнението
на работната програма на главния прокурор;
2. организира връзките на главния прокурор
с държавните органи и други организации;
3. координира изпълнението на задачите,
поставени от главния прокурор, и контролира
спазването на сроковете;
4. организира воденето и съхраняването
на книги за заповедите и другите актове,
издадени от главния прокурор;
5. получава специална кореспонденция и
ежедневно я докладва на главния прокурор;
6. изготвя проекти на отговори по постъпилите писма и сигнали и организира кореспонденцията на главния прокурор;
7. организира и ръководи работата на
съдебните служители в кабинета на главния
прокурор;
8. изпълнява и други задачи, възложени
от главния прокурор.
(2) За началник на кабинета на главния
прокурор се назначава лице, което отговаря
на изискванията на чл. 162 и чл. 164, ал. 1 от
Закона за съдебната власт.
Чл. 11. (1) В кабинета на главния прокурор
могат да работят прокурорски помощници
от състава на Върховната касационна прокуратура.
(2) Прокурорските помощници по ал. 1
изпълняват задачи, възложени им от главния
прокурор и от началника на кабинета.
(3) Главният прокурор възлага на прокурорски помощник от състава на кабинета
да изпълнява и функциите на съветник по
парламентарните въпроси. Съветникът по парламентарните въпроси организира връзките с
Народното събрание, информира за внесените
проекти на закони и решения и осигурява материали от дейността на Народното събрание,
относими към съдебната власт.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 12. (1) Общата администрация в АГП
осъществява дейността си в следните основни
направления:
1. финансово-стопански дейности;
2. човешки ресурси;
3. правни дейности;
4. вътрешен одит;
5. информационно обслужване и технологии;
6. институционални и международни отношения;
7. връзки с обществеността и протокол;
8. сигурност (защита на класифицираната
информация; управление при извънредни
ситуации и отбранително-мобилизационна
подготовка);
9. техническо обслужване.
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(2) Общата администрация в АГП е организирана в дирекции съобразно направленията
на дейност по ал. 1. Към дирекциите могат
да се създават отдели. При необходимост към
отделите могат да се създават сектори.
(3) Структурата на администрацията по
ал. 2 се определя със заповед на главния
прокурор.
Чл. 13. (1) Финансово-стопанските дейности обхващат:
1. разработване на бюджетни прогнози на
Прокуратурата на Република България;
2. съставяне на проекти за бюджет на
Прокуратурата на Република България като
второстепенен разпореди тел с бюд жет ни
кредити;
3. подготвяне на предложения за корекция
по бюджета на Прокуратурата на Република
България;
4. изготвяне анализи, доклади и становища
по бюджета на Прокуратурата на Република
България;
5. отчитане изпълнението на бюджета;
6. анализ на заявките за текущо финансиране и финансиране на третостепенните
разпоредители по бюджета в рамките на
утвърдената им бюджетна сметка;
7. изготвяне на месечни лимити за финансиране на третостепенните разпоредители с
бюджетни кредити в рамките на утвърдената
им бюджетна сметка;
8. извършване на финансиране на звената
в Прокуратурата на Република България като
третостепенни разпоредители с бюджетни
кредити;
9. организиране на финансирането за придобиване на дълготрайни материални активи
и за основен ремонт въз основа на утвърдените лимити;
10. осъществяване на методическа помощ
в работата на счетоводните отдели в Прокуратурата на Република България;
11. организация на единната счетоводна
отчетност в системата на Прокуратурата на
Република България като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити;
12. счетоводно отчитане на приходите и
разходите по единна бюджетна класификация,
по счетоводни сметки от Сметкоплана за
бюджетните предприятия;
13. изготвяне на месечни и годишни декларации по Закона за корпоративното подоходно
облагане, Закона за данък върху добавената
стойност и останалите закони за счетоводна
регистрация;
14. изготвяне на тримесечни оборотни
ведомости и годишни финансови отчети на
Прокуратурата на Република България като
второстепенен разпореди тел с бюд жет ни
кредити;
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15. подготвяне на проект за годишна инвестиционна програма на Прокуратурата на
Република България по обекти и по видове
капиталови разходи в рамките на утвърдения
бюджет;
16. координация на управлението на имуществото, сградния фонд и финансово осигуряване на ремонтните работи по него;
17. финансово осигуряване на снабдяването
на прокуратурите и НСлС с техника, консумативи и обзавеждане;
18. планиране на обществените поръчки
за съответната година;
19. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
(2) Управлението и стопанисването на недвижими имоти се извършва от съответните
административни ръководители на органите на
съдебната власт след възлагане от министъра
на правосъдието по реда на чл. 388, ал. 1 от
Закона за съдебната власт.
Чл. 14. Дейността по управление на човешките ресурси обхваща:
1. изготвяне и актуализиране на проекти за
длъжностното разписание на Прокуратурата
на Република България – прокурори, следователи, съдебни служители;
2. изготвяне и актуализиране на проекти за
поименното щатно разписание на съдебните
служители в администрацията на главния
прокурор, ВКП, ВАП и НСлС;
3. изготвяне на проекти на индивидуални
длъжностни характеристики на съдебните
служители;
4. подготовка на предложения за откриване, трансформация и съкращаване на щатни
длъжности за служители в Прокуратурата на
Република България;
5. актуализиране и съхранение на кадровите
дела на прокурорите и следователите;
6. актуализиране и съхранение на кадровите дела на съдебните служители, които се
назначават от главния прокурор;
7. подготовка на актовете, свързани с
възникването, изменението и прекратяването
на трудовите правоотношения, и оформяне
на трудовите книжки на служителите от администрациите на главния прокурор, ВКП,
ВАП, НСлС и ръководителите на учебните и
почивните бази;
8. разработване на проекти, прогнози и
политики за развитието на човешките ресурси в Прокуратурата на Република България;
9. изготвяне на служебни карти на прокурорите, следователите и служителите;
10. изготвяне на проекти на заповеди за
командироване на прокурори, следователи и
съдебни служители в страната;
11. организиране на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд в Прокуратурата на Република България;
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12. осъществяване на методическа помощ в
работата по управление на човешките ресурси
в прокуратурите и учебните и почивните бази;
13. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
Чл. 15. Правните дейности обхващат:
1. изготвяне на правни становища, документации по процедури и дейности на администрацията на главния прокурор, ВКП, ВАП,
НСлС и административните ръководители на
прокуратурите, както и становища по постъпили за съгласуване проекти на нормативни
актове и вътрешни правила;
2. съгласуване за законосъобразност и/
или изготвяне проекти на вътрешни актове
и договори, по които страна е Прокуратурата
на Република България;
3. съгласуване на актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения на прокурорите,
следователите и съдебните служители в администрацията на главния прокурор, ВКП,
ВАП и НСлС;
4. участие в процедурите, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения на служителите
по т. 3, както и при атестирането и повишаването им в ранг;
5. процесуално представителство – изготвяне на документи и участие в съдебни дела,
по които страна е Прокуратурата на Репуб
лика България; обобщаване на практиката
по такива дела;
6. предприемане на необходимите правни
действия за събиране вземанията на Прокуратурата на Република България;
7. изготвяне на проекти на документация
за възлагане на обществени поръчки;
8. подготвяне и провеждане на процедурите
по възлагане на обществени поръчки;
9. подготвяне и изпращане на необходимата
информация по тези поръчки, както и водене
на Регистър за проведените процедури през
съответната година;
10. водене на отчет всички фондове, както
и движимото и недвижимото имущество;
11. осъществяване на методическа помощ в работата по правното обслужване и
обществените поръчки на прокуратурите и
ръководителите на учебните и почивните бази;
12. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
Чл. 16. (1) Предмет на вътрешен одит
са всички структури, програми, дейности и
процеси в Прокуратурата на Република България съобразно Закона за вътрешния одит
в публичния сектор.
(2) Дейността по вътрешен одит обхваща:
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1. планиране, извършване и докладване на
дейността по вътрешен одит в съответствие с
изискванията на Закона за вътрешния одит в
публичния сектор и издаваните от министъра
на финансите актове по неговото прилагане;
2. изготвяне на базата на оценка на риска
на тригодишен стратегически план и на годишен план, които се утвърждават от главния
прокурор;
3. изготвяне на одитен план за всек и
одитен ангажимент за даване на увереност,
който съдържа обхват, цели, времетраене и
разпределение на ресурсите за изпълнение
на ангажимента, одитния подход и техники,
вида и обема на проверките;
4. предоставяне на главния прокурор на
независима и обективна оценка за състоянието на одитираните системи за финансово
управление и контрол;
5. оценяване процесите за идентифициране,
оценяване и управление на риска, въведени
от главния прокурор;
6. проверка и оценка на съответствието на
дейностите със законодателството, вътрешните
актове и договори; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване
на активите и информацията; ефективността,
ефикасността и икономичността на дейнос
тите; изпълнението на задачите, договорите,
поетите ангажименти и постигането на целите;
7. консултиране на главния прокурор по
негово искане при условията на чл. 8 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор;
предоставяне на становища, насочени към
подобряване процесите на управление на
риска и контрола;
8. представяне на главния проку рор и
на ръководителите на структурите, чиято
дейност е одитирана, на докладите от всеки
извършен одитен ангажимент и отправените
препоръки за подобряване на адекватността
и ефективността на системите за финансово
управление и контрол; извършване на проверки
за изпълнението на препоръките;
9. изготвяне и представяне на главния
прокурор на годишен доклад за дейността по
вътрешен одит в съответствие със Закона за
вътрешния одит в публичния сектор;
10. осигуряване повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори
и координацията със звеното за вътрешен
одит във Висшия съдебен съвет;
11. разработване и прилагане на програма
за осигуряване на качеството на одитната
дейност, която включва вътрешни и външни
оценки.
(3) Ръководителят на звеното за вътрешен
одит докладва директно на главния прокурор.
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(4) Минималната численост на звеното за
вътрешен одит се определя в съответствие
с разпоредбата на чл. 14, ал. 1 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
(5) За ръководител на звеното и за вътрешни
одитори се назначават лица, които отговарят
на изискванията на чл. 19 и 21 от Закона за
вътрешния одит в публичния сектор.
Чл. 17. Дейността по информационно обслужване и технологии обхваща:
1. компютърно, мрежово и информационно
осигуряване дейността на Прокуратурата на
Република България;
2. контрол за изправността, както и организаци я на хард уерната и софт уерната
поддръжка и ремонт на компютърната и
периферната техника, сървърите, вътрешните
мрежи, копирните машини, телефонните и
факсови връзки в администрацията на главния прокурор, ВКП, ВАП, НСлС и техните
администрации;
3. осигуряване работата на Единната информационна система за противодействие
на престъпността (ЕИСПП); осигуряване на
информационно взаимодействие и обмен на
данни за нуждите на ЕИСПП;
4. осигуряване функционирането на Унифицираната информационна система (УИС)
на Прокуратурата на Република България;
5. поддържане на официалната интернет
страница на Прокуратурата на Република
България, както и на вътрешно-ведомствената
страница;
6. изработване и реализация на технически
проекти за създаване или усъвършенстване на
информационни системи и програмни продукти, свързани с работата на прокурорите,
следователите и съдебните служители;
7. осигуряване при необходимост на техническа помощ и обучение в системата на
прокуратурата при работата с компютърна
техника и програмни продукти;
8. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
Чл. 18. Дейността по институционални и
международни отношения обхваща:
1. организационно осигуряване на контактите и взаимодействието на Прокуратурата на
Република България с други държавни органи,
както и с неправителствени организации;
2. организационно осигуряване на връзките
и отношенията с международни и чуждестранни институции;
3. поддържане на информация, необходима
за осъществяването на институционалните и
международните контакти на Прокуратурата
на Република България;
4. координация на работата и подготовка
и обмен на информация по изпълнение от
Прокуратурата на Република България на
показателите за напредък в рамките на Механизма за сътрудничество и проверка;
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5. предложения, съгласуване и мониторинг
за изпълнението на мерки на национално
ниво, свързани с постигане показателите за
напредък по т. 4 в областите от компетентност
на прокуратурата;
6. организация по изпълнение на задълженията на Прокуратурата на Република България, когато тя е страна по споразумения за
сътрудничество с други държавни органи или
с неправителствени организации;
7. организация по изпълнение на задълженията на Прокуратурата на Република България, когато тя е страна по двустранни или
многостранни споразумения за сътрудничество, извън тези в областта на международната
правна помощ;
8. подготовка на проекти за споразумения
по т. 6 и 7 и организация за съгласуването
им с другите страни по тях;
9. подготовка за участие и изготвяне на
проектни предложения (вкл. международни
проекти и програми на Европейския съюз),
както и управление, координация и контрол
на изпълнението на проекти, по които Прокуратурата на Република България е страна
или бенефициент;
10. организация на мероприятия в страната
и международни форуми, в които Прокуратурата на Република България участва;
11. организация на участието на прокурори,
следователи и служители в международни
срещи и форуми; изготвяне на проекти на
заповеди за задгранични командировки и
организиране издаването на паспорти и визи;
12. осигуряване на писмени преводи, а при
необходимост – и преводачи, при провеждане
на мероприятия, международни срещи и участия, както и за нуждите на главния прокурор
и неговите заместници, ВКП, ВАП и НСлС;
13. координиране на дейността по институционалните и международните връзки и
проекти със съответните органи на ВСС и
Министерството на правосъдието;
14. изпълнение на други задачи, възложени
с решения на ВСС или от главния прокурор.
Чл. 19. (1) Дейността по връзки с обществеността и протокол обхваща:
1. осигуряване взаимодействието на Прокуратурата на Република България със средствата за масово осведомяване;
2. формиране, обезпечаване и провеждане
на медийната политика;
3. предоставяне на информация на средствата за масово осведомяване за образуването и
произнасянето по дела със значим обществен
интерес, кадрови и административни промени
и други събития;
4. информационно осигуряване на официалната интернет страница на Прокуратурата
на Република България;
5. осигуряване функционирането на Пресцентър на прокуратурата;
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6. осигуряване и подпомагане работата на
говорителя на главния прокурор; поддържане
на ежедневна връзка с говорителите на прокуратурите в страната;
7. подготовка и провеждане на пресконференции, интервюта и брифинги с участието
на ръководството на Прокуратурата на Република България;
8. организиране и провеждане на информационни кампании за дейността на Прокуратурата на Република България;
9. съгласуване и подготвяне на изяви в
средствата за масово осведомяване;
10. анализ на публикациите в медиите за
дейността на Прокуратурата на Република
България и другите органи на съдебната
власт и ежедневно предоставяне на актуална
информация на главния прокурор, неговите заместници и на говорителя на главния
прокурор;
11. в за и модейс т вие с г овори т ел и т е и
пресслужбите на прокуратурите в страната;
осъществяване на обучения;
12. осигуряване координацията и взаимодействието с пресслужбите на ВСС, други
органи на съдебната власт, ведомства, организации и институции;
13. организиране на протоколните срещи
на главния прокурор и неговите заместници,
както и на други протоколни мероприятия по
разпореждане на главния прокурор;
14. изготвяне проекти на програми и организация при посещенията на чуждестранни
делегации и гости; организация и обезпечаване при посещенията на главния прокурор
и заместниците му.
(2) Дейностите по ал. 1, т. 1 – 11 се осъществяват координирано с говорителя на
главния прокурор.
Чл. 20. (1) Дейността по направление „Сигурност“ обхваща:
1. защита на националната и чуждестранната класифицираната информация;
2. управление при извънредни ситуации и
отбранително-мобилизационна подготовка.
(2) Защитата на класифицираната информация се осъществява в следните направления:
1. организиране, осъществяване, координиране и контролиране на дейността по защита
на класифицираната информация;
2. предприемане на организационни, физически и технически мерки с цел обезпечаване
на физическата сигурност на класифицираната
информация;
3. получаване, изпращане, създаване, обработване, предоставяне, размножаване и
съхраняване на класифицирана информация
в съответствие с разпоредбите на ЗЗК И,
ППЗЗКИ и международните договори в тази
област;
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4. периодично преразглеждане на създадената в организационната единица класифицирана
информация с цел промяна или премахване
на нивото на класификация;
5. организиране предаването в архив или
в явно деловодство на материалите с изтекъл
срок на защита;
6. контролиране правилното определяне
на нивото на класификация на създадените
в организационната единица материали и
документи;
7. организиране предоставянето на ДКСИ
на данни за създадените в организационната
единица материали и документи, съдържащи
класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна, съгласно
чл. 35 ЗЗКИ;
8. изготвяне и актуализиране на списък
по чл. 37, ал. 1 ЗЗКИ и на списък по чл. 23,
ал. 1 ППЗЗКИ;
9. организиране на изпращането в ДАНС
на документите на служителите, по отношение на които се извършва обикновено или
специално проучване;
10. организиране на изпращането в ДКСИ
на документите на прокурорите, следователите
и служителите, по отношение на които се извършва проучване за издаване на сертификат
за достъп до чуждестранна класифицирана
информация;
11. организиране и провеждане на първоначални, текущи и функционални обучения
по защита на класифицираната информация;
12. предприемане на организационни и
технически мерки чрез програмни средства
и процедури за гарантиране сигурността на
к ласифицираната информация, създавана,
обработвана, съхранявана и пренасяна в АИС
или мрежи;
13. водене на отчет на случаите на нерегламентиран достъп до класифицирана информация и на взетите мерки за информиране
на ДКСИ;
14. организиране и провеждане на проверки на регистратурите за класифицирана
информация;
15. методическа организационна помощ на
работата на служителите по сигурността по
информацията в организационните единици
от състава на ПРБ.
(3) Управлението при извънредни ситуации
и отбранително-мобилизационна подготовка
обхваща:
1. разработване и актуализиране на планове
за привеждане на ПРБ в готовност за работа
във военно време, при терористичен акт, при
бедствия и извънредни ситуации и координиране на дейността с ведомствата и службите,
имащи отношения към същата дейност;
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2. организиране, поддържане и актуализиране на системата за оповестяване на личния
състав на прокуратурата при бедствия, извънредни ситуации и при различни степени на
военна опасност;
3. организиране оперативната подготовка
и обучението на ръководния състав и основните структурни звена на прокуратурата за
работа при извънредни ситуации от военен
и невоенен характер;
4. организиране експлоатацията и охраната
на пунктовете за управление на основните
структурни звена и поддържането им в оперативна и техническа готовност за използване
по предназначение;
5. подпомагане финансово-стопанската
дейност при планиране, разпределяне и отчитане на разходваните финансови средства
за осигуряване на дейностите, свързани с
отбраната и при възникване на бедствия;
6. организиране методическа помощ и
контрол на дейностите по управление при
извънредни ситуации и отбранително-мобилизационна подготовка в прокуратурите в
страната;
7. изпълнение на други задължения съобразно Закона за отбраната и въоръжените
сили и другите нормативни актове в тази
област.
(4) Дейността по направление „Сигурност“
се осъществява от дирекция, чийто ръководител е пряко подчинен на главния прокурор.
(5) Функциите на служител по сигурността
на информацията по смисъла на чл. 22 ЗЗКИ
в организационната единица „АГП, ВКП и
ВАП“ се изпълняват от ръководителя на
звеното по ал. 4.
(6) Дирекция „Сигурност“ обхваща два отдела: „Защита на класифицираната информация“
и „Управление при извънредни ситуации и
отбранително-мобилизационна подготовка“. В
състава на отдел „Защита на класифицираната
информация“ са включени Регистратурата за
национална класифицирана информация и Регистратурата за чуждестранна класифицирана
информация на Европейския съюз.
Чл. 21. Дейността по техническо обслужване включва:
1. организиране и осигуряване на техническото обслужване на главния прокурор, ВКП,
ВАП, НСлС и администрациите им;
2. извършване на компютърна обработка
на документи, сканиране и размножаване;
3. външна и вътрешна куриерска работа;
4. снабдяване и доставка с техника, консумативи и обзавеждане;
5. извършване на текущи ремонтни работи в помещенията, ползвани от прокурори
и съдебни служители, както и на техника и
оборудване;
6. почистване и поддържане на хигиената
в тези помещения;
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7. осигуряване транспортното обслужване
на главния прокурор и заместниците му, ВКП,
ВАП, НСлС и администрациите им;
8. осигуряване дейността по регистрация,
пререгистрация, годишни технически прегледи, сваляне от отчет пред органите на К АТ и
военните управления на МПС, предоставени
за ползване на Прокуратурата на Република
България (администрация на главния прокурор, ВКП, ВАП и НСлС);
9. организиране и контрол на дейността по
експлоатация, ремонт, поддръжка и бракуване
на автотранспортната техника на Прокуратурата на Република България;
10. изпълнение на други задачи, възложени
от главния прокурор или главния секретар.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 22. Специализираната администрация
на АГП е организирана в служби „Регистратура
и деловодство“ и „Архив“, които се ръководят
от завеждащи служба.
Чл. 23. (1) Служба „Регистратура и деловодство“ описва и пренасочва входящата и
изходящата кореспонденция на администрацията на главния прокурор.
(2) В службата се водят входящ дневник,
изходящ дневник, азбучник и разносна книга.
(3) В изпълнение на функциите по ал. 1
служба „Регистратура и деловодство“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. извършва регистриране на новопостъпилата кореспонденция в УИС и отразява
движението по вече заведени преписки;
3. разпределя постъпилата кореспонденция;
4. обработва деловодно документите за
изпращане и отразява движението им в съответните книги и в УИС;
5. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
6. извършва вписвания в съответните книги;
7. предава в архива приключилите дела и
преписки;
8. извършва и други дейности по регистрирането и движението на документите, възложени от главния секретар или от началника
на кабинета на главния прокурор.
(4) Постъпилите в регистратурата документи, включително постъпилите по факс
и електронна поща, се завеждат с пореден
номер във входящия дневник и се образуват
в преписки, като на получените по пощата
книжа се запазва пликът с марката и пощенското клеймо.
(5) С цел по-добро обслужване на граждани
и адвокати приемането на книжа в службата
може да бъде организирано и на изнесени
работни места, разположени на общодостъпно
място в съдебната сграда („Информационен
център“).
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(6) Служба „Регистратура и деловодство“
се ръководи от завеждащ служба, който е
пряко подчинен на началника на кабинета
на главния прокурор.
Чл. 24. (1) Слу жба „Архив“ осиг у рява
съхраняването на всички приключени дела и
преписки, деловодни книги и други документи,
подлежащи на съхранение.
(2) Освен дейността по ал. 1 служба „Архив“:
1. приема документи по опис за архивно
запазване;
2. извършва експертиза на ценността на
документите;
3. води за делата (архивните единици) книга
за постъпленията;
4. създава и поддържа електронна справочна система за делата (архивните единици) и
осъществява справки по тях;
5. участва със свои представители в комисии
за унищожаване на дела, преписки и документи с изтекъл срок на съхранение и осигурява
изготвянето на съответните протоколи;
6. предава документите с историческо значение за съхранение в съответния държавен
архив.
(3) В служба „Архив“ се води книга за
постъпленията, в която се описват: поредният номер на описа, периодът и броят на
архивните единици, предадени за съхранение,
отчисленията на унищожените дела.
(4) Книгата за постъпленията се води до
приключване на страниците, след което се
заменя с нова. Книгата се води и в електронен формат.
(5) Изнасянето на дела, деловодни книги и
документи от архива за послужване се допуска
само след разрешение на главния прокурор.
На мястото на изваденото от архива дело се
поставя картон заместител. Извадените от
архива дела и документи се описват в специална книга и се следи за връщането им.
(6) Служба „Архив“ се ръководи от завеждащ служба, който е пряко подчинен на
началника на кабинета на главния прокурор.
Г л а в а

т р е т а

А Д М И Н ИС Т РА Ц И И Н А ВЪРХОВН АТА
К АСАЦИОННА ПРОКУРАТУРА (ВКП) И
НА ВЪРХОВНАТА АДМИНИСТРАТИВНА
ПРОКУРАТУРА (ВАП)
Раздел I
Организация и задачи
Чл. 25. (1) Администрациите на ВКП и
ВАП се ръководят от съдебен администратор.
(2) Администрацията на ВКП се състои
от административни секретари в отделите,
прокурорски помощници и други служители
от специализираната администрация.
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(3) Администрацията на ВАП се състои
от административни секретари в отделите,
прокурорски помощници и други служители
от специализираната администрация.
(4) Дейността във ВКП и ВАП по направленията по чл. 12, ал. 1 се осигурява от общата
администрация в състава на АГП.
(5) Специализираната администрация във
върховните прокуратури е организирана в
служби „Регистратура“, „Архив“ и „Деловодство в отдел“, които се ръководят от завеждащи служба.
Чл. 26. (1) Администрацията на ВКП и
администрацията на ВАП подпомагат дейността на заместниците на главния прокурор,
на завеждащите отдели и на прокурорите
във ВКП и във ВАП при осъществяване на
правомощията им.
(2) Главният прокурор определя съдебни
служители и прокурорски помощници, които
подпомагат работата на заместниците му и
са на тяхно пряко подчинение.
Раздел II
Съдебен администратор
Чл. 27. (1) Администрацията на ВКП и
администрацията на ВАП се ръководят от
съдебен администратор. Съдебният администратор е пряко подчинен на главния прокурор
и на съответните негови заместници.
(2) Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност във ВКП и ВАП;
3. осигурява организационната връзка между главния прокурор, неговите заместници,
прокурорите и съдебните служители;
4. организира разпределението на дейностите между отделните служби и съдебни
служители;
5. създава условия за ефективна работа на
съдебните служители;
6. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в Закона за съдебната
власт и този правилник;
7. организира обучението и повишаването
на квалификацията на съдебните служители;
8. осъществява контрол за спазването на
трудовата дисциплина;
9. планира и съгласува времето за ползване
на платен отпуск от съдебните служители и
организира заместването им;
10. участва в атестирането на служителите
и предлага промени в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
11. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
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12. планира и организира, чрез съответните звена в общата администрация на АГП,
снабдяването и материалното обезпечаване
на дейността на ВКП и ВАП;
13. изпълнява и други задължения, възложени от главния прокурор и заместниците
му при съответната върховна прокуратура.
(3) За съдебен администратор може да се
назначи лице, което:
1. има българско гражданство;
2. има висше образование с образователна
степен „магистър“ и общ трудов стаж не помалко от 8 години, от които поне 5 години в
органите на съдебната власт;
3. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
независимо че е реабилитирано;
4. притежава необходимите професионални
и нравствени качества.
(4) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждане на конкурс,
организиран от главния прокурор.
(5) Докато заема длъжността, съдебният
администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 28. (1) При изпълнение на функциите
си съдебният администратор издава разпореждания, които са задължителни за съдебните
служители.
(2) Всеки съдебен служител може да оспори
пред главния прокурор разпореждането на
съдебния администратор, с което се засягат
негови права и задължения в кръга на службата му. Решението на главния прокурор е
задължително за съдебния администратор и
за съответния съдебен служител.
Раздел III
Административен секретар
Чл. 29. (1) Административният секретар
ръководи и организира работата на всяка
служба „Деловодство в отдел“ и на другите
служители по чл. 30 към всеки от отделите
във ВКП и във ВАП.
(2) Административният секретар е непосредствено подчинен на прокурора, завеждащ
съответния отдел, и на съдебния администратор.
(3) Административният секретар осъществява непосредствено ръководство и контрол
на изпълнение на задълженията на съдебните
служители в отдела, като:
1. организира, ръководи и контролира работата на специализираната администрация
към съответния отдел;
2. съдейства за организацията на административната дейност в отдела;
3. участва в планирането, възлагането и
контролирането на работата на съдебните
служители;
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4. подпомага обу чението на съдебните
служители;
5. контролира спазването на трудовата
дисциплина;
6. изготвя предварителна оценка за работата
на служителите;
7. организира събирането и обобщаването
на статистическата информация;
8. извършва проучвания и прави предложения за административни и организационни
промени;
9. координира и контролира дейността по
подготовка за архивиране на приключените
дела и преписки;
10. изпълнява и други задачи, възложени
от завеждащия отдела и от съдебния администратор.
(4) За административен секретар може да
се назначи лице, което:
1. има българско гражданство;
2. има висше образование с образователна
степен „бакалавър“ и общ трудов стаж не помалко от 5 години, от които поне 3 години в
органите на съдебната власт;
3. не е осъждано на лишаване от свобода
за умишлено престъпление от общ характер,
независимо дали е реабилитирано;
4. притежава необходимите нравствени и
професионални качества.
Раздел IV
Длъжности с експертни и технически функции
Чл. 30. (1) В администрациите на върховните прокуратури могат да бъдат назначавани
служители от специализираната администрация с експертни или технически функции.
(2) Служителите, на които са възложени
експертни функции, подпомагат работата на
отделите.
(3) Служителите, на които са възложени
технически функции, извършват компютърна
обработка на прокурорските актове и други
документи, като изпълняват и други задачи,
възложени им от завеждащия отдела и от
административния секретар.
Раздел V
Прокурорски помощници
Чл. 31. (1). Прокурорските помощници
подпомагат дейността на заместниците на
главния прокурор, на завеждащите отдели и
на прокурорите във ВКП и ВАП.
(2) За прокурорски помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията по
чл. 162 ЗСВ и е издържало конкурс за съдебен
служител.
(3) Главният прокурор разпределя прокурорските помощници в отделите във върховните прокуратури и в звената, обслужващи
дейността на заместниците му. В кабинета
на главния прокурор могат да се разпределят
прокурорски помощници от състава на ВКП.
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(4) Прокурорският помощник във върховните прокуратури:
1. изготвя проекти на прокурорски актове;
2. изготвя проекти на отговори на писма
и сигнали;
3. проучва, анализира и обобщава правната
доктрина и съдебната практика по конкретни
въпроси;
4. изготвя писмени становища по конкретни въпроси;
5. участва в изготвянето на проекти за
вътрешни актове;
6. изпълнява и други задачи, възложени
от прекия му ръководител.
(5) Прокурорските помощници са подчинени на съответния заместник на главния
прокурор или на завеждащия отдела, в който
са разпределени.
Раздел VI
Специализирана администрация
Чл. 32. (1) В регистратурата на ВКП и в
регистратурата на ВАП се приемат, описват
и изпращат всички входящи и изходящи документи.
(2) Служба „Регистратура“:
1. приема и регистрира във входящия дневник постъпилата кореспонденция;
2. въвежда новопостъпилата кореспонденция в Унифицираната информационна система
на ПРБ (УИС);
3. представя за разпределение постъпилата
кореспонденция;
4. изпраща изходящата кореспонденция;
5. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
6. въвежда и осигурява информацията за
входящата и изходящата кореспонденция.
(3) В службата се водят следните книги:
1. азбучник;
2. входящ дневник;
3. изходящ дневник.
(4) Постъпилите в регистратурата дела,
преписки, жалби, сигнали и други материали,
включително и получените по факс и електронна поща, се завеждат с пореден номер във
входящия дневник и в УИС, като на книжата,
постъпили по пощата, се запазва пликът с
марката и пощенското клеймо.
(5) В изходящите дневници се вписват документи, които не са свързани с преписки,
вписани във входящия дневник.
(6) Номерацията във входящите и изходящите дневници се вписва по години.
(7) Службата се ръководи от завеждащ
служба, който е непосредствено подчинен на
съдебния администратор.
Чл. 33. (1) Служба „Архив“ във ВКП и
във ВАП осигурява съхранението на всички
свършени и подлежащи на архивиране дела
и преписки, деловодни книги и документи
на съответната върховна прокуратура. Ин-
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формацията се отразява в архивна книга за
предадените дела, преписки, както и за унищожените дела и други материали, която се
води на електронен и хартиен носител отделно
за всяка календарна година.
(2) Служба „Архив“:
1. приема документи по опис за архивно
запазване;
2. води архивните книги;
3. формира архивните дела и води отчетността им;
4. създава и поддържа електронна справочна система за делата (архивните единици) и
осъществява справки по тях;
5. следи за изтичане на срока за съхраняване на архивните единици;
6. отговаря за съхранението на документите след изтичане на срока за съхраняване
на делата;
7. участва със свои представители в комисия за унищожаването на дела, преписки
и документи с изтекъл срок на съхранение и
осигурява изготвянето на съответните протоколи;
8. предава ценните документи и книжа в
съответния държавен архив.
(3) Изнасянето на дела, деловодни книги и
документи от архива за послужване се допуска
само след разрешение на главния прокурор или
негов заместник. На мястото на изваденото
от архива дело се поставя картон, в който
се прави бележка за местонахождението му.
Извадените дела и документи се вписват в
специална книга.
(4) Службата се ръководи от завеждащ
служба, който е непосредствено подчинен на
съдебния администратор.
Чл. 34. (1) Към всеки отдел на ВКП и на
ВАП има служба „Деловодство“.
(2) Служба „Деловодство в отдел“:
1. приема и описва постъпилите в отдела
преписки и дела;
2. въвежда данни относно движението на
преписките и делата, както и относно входящата и изходящата кореспонденция в УИС
на ПРБ;
3. представя новопостъпилите дела и преписки на прокурорите в отдела след разпределението им при спазване на принципа на
случайния подбор;
4. прилага новопостъпили документи към
висящите преписки и дела;
5. подготвя ежедневно доклада от и за
прокурорите;
6. предоставя справки по делата и преписките;
7. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
8. подготвя за изпращане чрез регистратурата изходящата кореспонденция;
9. подготвя и предава в служба „Архив“
подлежащите на архивиране дела и преписки;
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10. изготвя статистическите сведения за
дейността на съответния отдел;
11. извършва и други дейности, възложени
от завеждащия отдела.
(3) В службите „Деловодство“ към отделите
на ВКП и ВАП се водят следните книги:
1. азбучник;
2. входящ дневник за отдела;
3. изходящ дневник за отдела;
4. докладна книга;
5. разносна книга.
(4) Работата на служба „Деловодство в отдел“ се ръководи от завеждащ служба, който
е непосредствено подчинен на завеждащия
отдела и на административния секретар на
отдела.
Чл. 35. Освен общите задължения по чл. 32,
служителите в деловодството извършват и други дейности с оглед спецификата на работата
в съответния отдел, които са им възложени
от завеждащия отдела.
Г л а в а

ч е т в ъ р т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНАТА
СЛЕДСТВЕНА СЛУЖБА (НСлС)
Раздел I
Организация и задачи
Чл. 36. (1) Администрацията на НСлС се
състои от съдебен администратор, административен секретар и други служители от
специализираната администрация.
(2) Дейността на НСлС по направленията
по чл. 12, ал. 1 се осигурява от служители
от общата администрация в състава на АГП.
(3) Специализираната администрация на
НСлС е организирана в служби „Регистратура и деловодство“, „Архив“, „Защита на
класифицираната информация“, „Документно
обслужване“, „Криминалистическа“ и „Оперативен дежурен център“, които се ръководят
от завеждащи служба.
Чл. 37. Администрацията на НСлС подпомага директора на службата и заместник на
главния прокурор по разследването, завеждащите отдели и следователите при осъществяване на правомощията им.
Раздел II
Съдебен администратор
Чл. 38. (1) Администрацията на НСлС се
ръководи от съдебен администратор. Съдебният администратор е пряко подчинен на
директора на службата и заместник на главния
прокурор по разследването.
(2) Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в НСлС;
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3. осиг у рява организационната връзка
между директора на службата и заместник
на главния прокурор по разследването, неговите заместници, следователите и съдебните
служители;
4. организира разпределението на дейностите между отделните служби и съдебни
служители;
5. създава условия за ефективна работа на
съдебните служители;
6. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в Закона за съдебната
власт и в този правилник;
7. организира обучението и повишаването
на квалификацията на съдебните служители;
8. осъществява контрол за спазването на
трудовата дисциплина;
9. планира и съгласува времето за ползване
на платен отпуск от съдебните служители и
организира заместването им;
10. участва в атестирането на служителите
и предлага промени в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
11. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
12. планира и организира чрез съответното звено в общата администрация на АГП
снабдяването и материалното обезпечаване
на дейността на НСлС;
13. изпълнява и други задължения, възложени от директора на службата и заместник
на главния прокурор по разследването.
(3) За съдебен администратор може да се
назначи лице, което отговаря на изискванията
по чл. 27, ал. 3.
(4) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждане на конкурс,
организиран от главния прокурор.
(5) Докато заема длъжността, съдебният
администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 39. (1) При изпълнение на функциите
си съдебният администратор издава разпореждания, които са задължителни за съдебните
служители.
(2) Всеки съдебен служител може да оспори пред директора на НСлС и заместник
на главния прокурор по разследването разпореждането на съдебния администратор, с
което се засягат негови права и задължения
в кръга на службата му. Решението на административния ръководител е задължително
за съдебния администратор и за съответния
съдебен служител.
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Раздел III
Административен секретар
Чл. 40. (1) Административният секретар на
НСлС е подчинен на съдебния администратор
и подпомага него, директора на службата и
заместниците му при изпълнение на функциите им.
(2) Административният секретар осъществява непосредствено ръководство и контрол
на изпълнение на задълженията на съдебните
служители в службите, като:
1. организира, ръководи и контролира работата в службите по чл. 36, ал. 3;
2. съдейства за организацията на административната дейност в НСлС;
3. участва в планирането, възлагането и
контролирането на работата на съдебните
служители;
4. подпомага обу чението на съдебните
служители;
5. контролира спазването на трудовата
дисциплина;
6. изготвя предварителна оценка за работата
на служителите;
7. организира събирането и обобщаването
на статистическата информация;
8. извършва проучвания и прави предложения за административни и организационни
промени;
9. поддържа архив на отчетните доклади
и сведения за дейността на НСлС; разпорежданията, издадени от директора на службата
и заместниците му, както и други вътрешни
актове, свързани с административната дейност;
10. координира и контролира дейността по
подготовка за архивиране на приключените
дела и преписки;
11. изпълнява и други задължения, възложени от съдебния администратор и директора
на службата.
(3) За административен секретар на НСлС
може да се назначи лице, което отговаря на
изискванията на чл. 29, ал. 4.
Раздел IV
Длъжности с експертни и технически функции
Чл. 41. (1) В администрацията на НСлС
могат да бъдат назначавани служители от
специализираната администрация с експертни
или технически функции.
(2) Служителите, на които са възложени
експертни функции, подпомагат работата на
отделите.
(3) Служителите, на които са възложени
технически функции, извършват компютърна
обработка на актове на следователите и други
документи, като изпълняват и други задачи,
възложени им от завеждащите отдели.
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Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 42. (1) Служба „Регистратура и деловодство“ описва и пренасочва входящата и
изходящата кореспонденция на Националната
следствена служба.
(2) В службата се водят входящ дневник,
изходящ дневник, дневник за съдебните поръчки и дневник за веществените доказателства.
(3) Служба „Регистратура и деловодство“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. разпределя и направлява постъпилата
поща;
3. експедира изходящата кореспонденция;
4. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
5. извършва вписвания в съответните книги;
6. организира и осъществява съхраняването
на веществените доказателства;
7. предава в архива приключилите преписки;
8. извършва и други дейности по регистрирането и движението на документите,
възложени от съдебния администратор.
(4) Постъпилите в регистратурата документи, включително постъпилите по факс
и електронна поща, се завеждат с пореден
номер във входящия дневник и се образуват
в преписки, като на получените по пощата
книжа се запазва пликът с марката и пощенското клеймо.
(5) Завеждащият службата е пряко подчинен на административния секретар на НСлС.
Чл. 43. (1) Служба „Архив“ осигурява съхраняването на всички свършени и подлежащи
на архивиране преписки, дела, деловодни
книги и други документи.
(2) За осъществяване на функцията си по
ал. 1 служба „Архив“:
1. приема документи по опис за архивно
запазване;
2. води архивните книги;
3. формира архивните дела и води отчетността им;
4. създава и поддържа електронна справочна система за делата (архивните единици) и
осъществява справки по тях;
5. следи за изтичане на срока за съхраняване на архивните единици;
6. отговаря за съхранението на документите след изтичане на срока за съхраняване
на делата;
7. участва със свои представители в комисия за унищожаването на дела, преписки
и документи с изтекъл срок на съхранение и
осигурява изготвянето на съответните протоколи;
8. предава ценните документи и книжа в
съответния държавен архив.
(3) Завеждащият службата е пряко подчинен на административния секретар на НСлС.
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Чл. 44. (1) Служба „Защита на класифицираната информация“ осъществява дейностите
по чл. 20, ал. 2. В състава на службата е регистратурата за класифицирана информация.
(2) Ръководителят на службата е служител
по сигурността на информацията в НСлС по
смисъла на чл. 22 ЗЗКИ.
Чл. 45. (1) Служба „Документно обслужване“ изготвя удостоверителни документи в
изпълнение на законови изисквания.
(2) Служителите в службата работят с
централната информационна система на следствените служби и разполагат с персонален
допуск за нея.
(3) Удостоверителните документи се издават
по искане на:
1. Народното събрание;
2. органи на съдебната власт и на Министерството на вътрешните работи;
3. други министерства и ведомства, ако информацията е свързана с пряката им дейност
или се изисква съобразно ЗЗКИ;
4. компетентните органи на Министерството на правосъдието относно информация за
задържани лица;
5. заинтересовани граждани и юридически
лица.
(4) Завеждащият службата е пряко подчинен на административния секретар на НСлС.
Чл. 46. (1) Служба „Криминалистическа“
подпомага технически работата на следователите при разследването по досъдебни
производства, като:
1. оказва специализирана помощ на следователите при откриването и изземването на
следи и веществени доказателства;
2. извършва криминалистичен анализ на обстоятелства по следствени дела и съдейства на
следователите при назначаване на експертизи;
3. обезпечава технически провеждането
и документирането на действия по разследването;
4. изготвя експертизи по досъдебни производства;
5. по искане на следователи извършва проучвания и изготвя справки за физически и
юридически лица и моторни превозни средства
чрез съответните информационни фондове;
6. поддържа и обезпечава мобилните центрове за разследване, предоставени на НСлС;
7. по разпореждане на директора на НСлС,
неговите заместници или завеждащите отдели
оказва техническа и методическа помощ на
окръжните следствени отдели по конкретни
разследвания.
(2) Служба „Криминалистическа“ се ръководи от завеждащ служба, пряко подчинен на
директора на НСлС и заместник на главния
прокурор по разследването.
Чл. 47. (1) Служба „Оперативен дежурен
център“ осигурява:
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1. непрекъснато дежурство за наблюдение на
оперативната обстановка в страната, приемане
на информация за извършени престъпления
и докладването є на ръководството на НСлС;
2. оперативно управление на силите и
средствата на НСлС по всяко време на денонощието;
3. координиране на действията с други
държавни органи;
4. технически контрол на сградите и територията на НСлС, постоянно следене на
пожароизвестителната и сигнално-охранителната техника и предприемане на съответни
действия при необходимост.
(2) Ръководителят на службата е пряко
подчинен на директора на НСлС и заместник
на главния прокурор по разследването.
Ч л. 48. С л у жба „Операт и вен деж у рен
център“ и служба „Криминалистическа“ осигуряват работата на дежурни следователи по
правила, утвърдени от директора на НСлС.
Г л а в а

п е т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРОКУРАТУРИТЕ
И СЛЕДСТВЕНИТЕ ОТДЕЛИ
Раздел I
Организация и задачи
Чл. 49. (1) Апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана, окръжните, военно-окръжните, специализираната
прокуратура и районните прокуратури имат
обща и специализирана администрация.
(2) В прокуратурите по ал. 1 могат да се
назначават проку рорски помощници съобразно чл. 5.
(3) Окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и следственият отдел
в специализираната прокуратура имат само
служители от специализираната администрация в състава на съответната прокуратура,
а дейността им в направленията по чл. 55,
ал. 1 се осигурява от общата администрация
на окръжните прокуратури и на специализираната прокуратура.
(4) Прякото ръководство на администрациите на органите по ал. 1 се осъществява от:
1. съдебните администратори – за администрациите на апелативните прокуратури,
военно-апелативната прокуратура, апелативната специализирана прокуратура, окръжните
прокуратури, военно-окръжните прокуратури,
специализираната прокуратура и районните
прокуратури, за които е определен такъв щат;
2. административните секретари – за администрациите на районните прокуратури,
за които не е определен такъв щат.
(5) Структурата на всяка от администрациите по ал. 1 се определя от административните
ръководители на съответните прокуратури
въз основа на щатната численост, обема на
работата и натоварването.
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(6) Администрациите на прокуратурите
по ал. 1 включват съдебен администратор,
административен секретар, завеждащи служба
и други длъжности, организирани в звена от
общата и специализираната администрация.
Раздел II
Съдебен администратор
Чл. 50. (1) Администрациите на апелативните, военно-апелативната, апелативната специализирана, окръжните, военно-окръжните,
специализираната прокуратура и районните
прокуратури, за които е определен такъв щат,
се ръководят от съдебен администратор. Той
е пряко подчинен на административния ръководител на съответната прокуратура.
(2) За съдебен администратор се назначава лице, което отговаря на изискванията на
чл. 27, ал. 3.
(3) Назначаването на съдебен администратор се извършва след провеждане на конкурс,
организиран от административния ръководител на съответната прокуратура.
(4) Докато заема длъжността, съдебният
администратор не може да членува в политическа партия или коалиция, организация
с политически цели, както и да извършва
политическа дейност.
Чл. 51. Съдебният администратор:
1. планира, организира и ръководи дейността на съдебните служители;
2. отговаря за управлението на административната дейност в съответната прокуратура;
3. въвежда програмни решения по дългосрочното планиране, бюджетната политика,
финансите, информационното обслужване,
снабдяването с оборудване и връзките с обществеността;
4. осиг у рява организационната връзка
между административния ръководител, неговите заместници, прокурорите и съдебните
служители;
5. организира разпределението на дейностите между отделните служби и съдебни
служители;
6. създава условия за ефективна работа на
съдебните служители;
7. организира провеждането на конкурси за
назначаване на съдебните служители и участва
в комисиите по провеждането на конкурсите
в случаите, предвидени в Закона за съдебната
власт и този правилник;
8. организира обучението и повишаването
на квалификацията на съдебните служители;
9. осъществява контрол за спазването на
трудовата дисциплина;
10. планира и съгласува времето за ползване
на платен отпуск от съдебните служители и
организира заместването им;
11. участва в атестирането на служителите
и предлага промени в ранговете и трудовото
им възнаграждение;
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12. предлага служителите за поощрение
или за налагане на дисциплинарни наказания;
13. планира и организира чрез съответните
звена в общата администрация на съответната
прокуратура снабдяването и материалното
обезпечаване на работата;
14. изпълнява и други задължения, възложени от административния ръководител и
заместниците му при съответната прокуратура.
Чл. 52. (1) При изпълнение на функциите
си съдебният администратор издава разпореждания, които са задължителни за съдебните
служители.
(2) Всеки съдебен служител може да оспори пред административния ръководител на
съответната прокуратура разпореждането на
съдебния администратор, с което се засягат
негови права и задължения в кръга на службата му. Решението на административния
ръководител на прокуратурата е задължително
за съдебния администратор и за съответния
съдебен служител.
Раздел ІІІ
Административен секретар
Чл. 53. (1) Административният секретар е
пряко подчинен на съдебния администратор и
го подпомага при изпълнение на функциите му.
(2) Административният секретар:
1. непосредствено организира, ръководи и
контролира работата в службите в съответната
прокуратура;
2. участва в планирането, възлагането и
контролирането на работата на съдебните
служители
3. съблюдава спазването на трудовата дисциплина и точното изпълнение на служебните
задължения на съдебните служители;
4. подпомага изготвянето и актуализирането на щатното разписание на съдебните
служители;
5. организира воденето и съхраняването
на служебните досиета;
6. подготвя заповедите за командировка и
ползването на отпуск от прокурори и съдебни
служители;
7. подпомага обу чението на съдебните
служители;
8. води книгата за служебното ползване на
документи и преписки от прокурори;
9. поддържа и съхранява архив на постъпващи и изходящи документи, които не се
отнасят до образувани дела: годишни доклади и статистически отчети на съответната
прокуратура; решения на ВСС по кадрови и
финансови въпроси; инструкции, указания и
заповеди, издадени от главния прокурор и
заместниците на главния прокурор във ВКП
и ВАП по организацията на работа и административната дейност, както и методически
указания на директора на НСлС и заместник
на главния прокурор по разследването до
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окръжните следствени отдели; заповеди на
административния ръководител на съответната прокуратура по организацията на работата
и администрирането;
10. изпълнява и други задължения, възложени му от административния ръководител
на прокуратурата или от съдебния администратор.
(3) За административен секретар се назначава лице, което отговаря на изискванията
по чл. 29, ал. 4.
Чл. 54. В районните прокуратури, в които
не е определен щат за съдебен администратор,
както и в прокуратурите, в които съдебен администратор не е назначен или назначеният
отсъства, функциите му се изпълняват от
административния секретар.
Раздел IV
Обща администрация
Чл. 55. (1) Общата администрация на апелативните, военно-апелативната, апелативната
специализирана, окръжните, военно-окръжните, специализираната прокуратура и районните прокуратури осъществява дейността си
в следните основни направления:
1. финансово-стопанска дейност;
2. човешки ресурси;
3. информационно обслужване;
4. техническо обслужване.
(2) Общата администрация е организирана
в административни звена (служби и самостоятелни длъжности) съобразно направленията по ал. 1. Звената се създават по реда на
чл. 49, ал. 5.
Чл. 56. В прокуратурите, определени със
заповед на главния прокурор за организационни единици, се създава служба „Защита
на класифицираната информация“, в състава
на която е регистратурата за класифицирана
информация. Ръководителят на службата е
служител по сигурността на информацията
по смисъла на чл. 22 ЗЗКИ.
Чл. 57. (1) Направление „Финансово-стопанска дейност“:
1. подпомага административния ръководител на съответната прокуратура и съдебния
администратор за правилното и законосъобразно използване на финансовите ресурси,
опазване на паричните средства и стоковоматериалните ценности;
2. осъществява финансово-счетоводното
обслужване на прокуратурата в съответствие
със Закона за счетоводството и другите нормативни актове;
3. разработва проект за годишен бюджет
на прокуратурата;
4. изготвя ежемесечни и годишни оборотни
ведомости;
5. изпълнява, приключва и отчита бюджетните сметки на прокуратурата;
6. изготвя финансови отчети;
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7. извършва плащанията във връзка с разходите за необходимата издръжка и възнагражденията на прокурори и съдебни служители;
8. води на отчет всички фондове, както
и движимото и недвижимото имущество на
прокуратурата;
9. осигурява съхранението на счетоводните
документи съгласно изискванията на Закона
за счетоводството и вътрешните правила и
инструкции;
10. осъществява материално-техническото
снабдяване на прокуратурата с инвентар, организационна техника, консумативни материали
и обзавеждане, извън случаите на централно
снабдяване.
(2) Дейността по ал. 1 се ръководи от главен
счетоводител, който е пряко подчинен на административния ръководител на съответната
прокуратура.
Чл. 58. Направление „Човешки ресурси“:
1. изготвя проекти на индивидуални длъжностни характеристики на съдебните служители;
2. подготвя проекти на предложения на
административния ръководител за откриване, трансформация и съкращаване на щатни
длъжности;
3. актуализира и съхранява документи,
свързани с кадровото развитие на прокурорите
и следователите;
4. актуализира и съхранява кадровите дела
на съдебните служители, които се назначават
от административния ръководител на съответната прокуратура;
5. подготвя актовете, свързани с възникването, изменението и прекратяването на
трудовите правоотношения и оформяне на
трудовите книжки на служителите;
6. организира дейностите по осигуряване
на здравословни и безопасни условия на труд;
7. изпълнява и други задачи, възложени от
административния ръководител.
Чл. 59. (1) Направление „Информационно
обслужване“:
1. подпомага административния ръководител на прокуратурата и съдебния администратор при въвеждането и поддържането на
информационните системи;
2. отговаря за програмното обезпечаване
и техническото състояние на компютърната
техника;
3. участва в интегрирането на информационните системи на прокуратурата в информационните системи на други ведомства;
4. осъществява обучението на прокурорите,
следователите и съдебните служители при
работа с компютърна техника и програмни
продукти;
5. подпомага административния ръководител на прокуратурата и съдебния администратор в събирането и обобщаването на
статистическата информация;
6. осигурява електронната обработка на
статистическите форми;
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7. изпълнява и други задачи, възложени от
административния ръководител.
(2) Дейността по ал. 1 се ръководи от системен администратор.
Чл. 60. Направление „Техническо обслужванe“:
1. осигурява куриерската работа;
2. поддържа хигиената в помещенията на
прокуратурата;
3. осиг у рява автомобилни я т ранспорт,
необходим за дейността на прокуратурата;
4. осигурява срочното преминаване на служебните автомобили на годишен технически
преглед и използването само на технически
изправни автомобили;
5. организира и извършва текущи ремонти
по помещенията и техниката;
6. изпълнява и други задачи, възложени
от административния ръководител на прокуратурата.
Раздел V
Специализирана администрация
Чл. 61. (1) Специализираната администрация в апелативните, военно-апелативната,
апелативната специализирана, окръжните,
военно-окръжните, специализираната и районните прокуратури е организирана в служби
„Регистратура и деловодство“ и „Архив“.
(2) Съобразно щата на съответните прокуратури функциите на службите по ал. 1
могат да се възлагат и на отделни служители,
назначени на такива длъжности.
Чл. 62. (1) Служба „Регистратура и деловодство“:
1. приема и регистрира входящата кореспонденция;
2. изпраща изходящата кореспонденция;
3. осигурява информация за получената и
изпратената кореспонденция;
4. разпределя и направлява постъпилата
поща;
5. образува в дела и преписки разпределените по отдели входящи документи;
6. извършва вписвания в съответните деловодни книги;
7. подрежда новопостъпили документи към
висящите дела;
8. приема, съхранява и предава по принадлежност веществените доказателства;
9. предава на прокурорите за решаване
разпределения доклад;
10. следи служебно за изтичане на съответните процесуални срокове и уведомява за
това прокурорите;
11. отговаря за подреждането и съхраняването на делата в деловодството;
12. изпраща обратно делата и преписките, постъпили от други прокуратури, след
приключване на преписката в съответната
прокуратура;
13. предоставя справки по делата и преписките;
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14. подготвя и изпраща до съответната
инстанция делата и преписките, по които са
постъпили жалби;
15. архивира приключените дела и преписки;
16. извършва и други дейности по този
правилник, възложени от административния
ръководител на прокуратурата, съдебния администратор или административния секретар.
(2) С цел по-добро обслужване на граждани
и адвокати приемането на книжа в службата
може да бъде организирано и на изнесени
работни места, разположени на общодостъпно
място в сградата на прокуратурата („Информационен център“).
(3) Служба „Регистратура и деловодство“
се ръководи от завеждащ служба, който е
пряко подчинен на съдебния администратор.
Чл. 63. Служителите от службата въвеждат
данни в Унифицираната информационна система на ПРБ относно всички преписки, досъдебни производства и относно цялата входяща
и изходяща кореспонденция на прокуратурата,
както и извеждат справочната информация
от Унифицираната информационна система
на Прокуратурата на Република България.
Чл. 64. (1) Служба „Архив“ съхранява всички приключени дела, преписки и деловодни
книги, като ги класифицира, архивира и осигурява достъп до тях на правоимащите лица.
(2) Службата:
1. приема дела, преписки и други книжа за
съхраняване след приключване на работата
по тях;
2. участва със служители в комисии за
установяване ценността на документите;
3. поддържа справочници към документите
във вид на описи, каталози и указатели;
4. организира ползването на архивните
документи, като извършва и изготвя всички
видове справки, преписи и извлечения по
предадените дела, книги и документи;
5. грижи се за опазване на архивния фонд
на прокуратурата;
6. съблюдава сроковете за съхранение на
документите, като докладва на административния ръководител на прокуратурата кои дела
могат да бъдат унищожени и кои подлежат
на архивиране в Държавния архивен фонд;
7. участва със служители в комисията,
определена да извърши физическото унищожаване на документи и дела с изтекъл срок
на съхранение;
8. подготвя архивните документи за предаването им в съответния държавен архив;
9. поддържа реда на архивното помещение.
(3) Служба „Архив“ се ръководи от завеждащ служба, който е пряко подчинен на
съдебния администратор.
Чл. 65. (1) Проку рорск ите помощници
подпомагат прокурорите при изпълнението
на техните функции.
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(2) За прокурорски помощник се назначава лице, което отговаря на изискванията по
чл. 162 ЗСВ и е издържало конкурс за съдебен
служител.
(3) Конкурсът се организира от съответните административни ръководители и се
провежда по единни правила, утвърдени от
главния прокурор.
(4) Прокурорският помощник:
1. изготвя проекти на прокурорски актове;
2. изготвя проекти на отговори на писма
и сигнали;
3. проучва, анализира и обобщава правната
доктрина и съдебната практика по конкретни
въпроси;
4. изготвя писмени становища по конкретни въпроси;
5. изпълнява и други задачи, възложени
от прокурорите или от административния
ръководител на съответната прокуратура.
Раздел VІ
Администрация в следствените отдели
Чл. 66. (1) В окръжните следствени отдели
при окръжните прокуратури и в следствения
отдел при специализираната прокуратура има
служба „Деловодство“.
(2) В а дминист раци я та на следст вени
отдели, определени със заповед на главния
прок у рор, може да се създава и сл у жба
„Криминалистическа“. Службата подпомага
технически работата на следователите при
разследването по досъдебни производства,
като осъществява дейностите по чл. 46.
(3) В а дминист раци я та на следст вени
отдели, определени със заповед на главния
прокурор, може да се създава и служба „Оперативен дежурен център“. Службата осъществява дейностите по чл. 47.
(4) Служба „Деловодство“ се ръководи от
завеждащ служба, който е пряко подчинен
на съдебния администратор в съответната
окръжна прокуратура. Завеждащият служба „Криминалистическа“ е пряко подчинен
на ръководителя на следствения отдел, а
завеждащият служба „Оперативен дежурен
център“ – на административния ръководител
на съответната прокуратура.
Раздел VІІ
Общи правила за организация на деловодната работа
Чл. 67. (1) В деловодството на апелативните,
военно-апелативната, апелативната специализирана, окръжните, военно-окръжните,
специализираната и районните прокуратури
се водят книги и дневници, съответни на
действащата номенклатура на делата.
(2) В деловодствата на прокуратурите, посочени в ал. 1, се поддържа и Унифицираната
информационна система на Прокуратурата на
Република България.
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(3) В следствените отдели се водят следните книги:
1. азбучник;
2. вътрешен входящ дневник;
3. вътрешен изходящ дневник.
(4) По преценка на административния
ръководител на прокуратурата могат да се
водят и други спомагателни книги.
Чл. 68. (1) Постъпилите в прокуратурите
документи, включително и получените по факс
или електронна поща, се завеждат с пореден
номер във входящия дневник в деловодството
на съответната прокуратура.
(2) При постъпване на документи, които
се отнасят до образувана преписка, се прави
само отбелязване в съответната графа на
входящия дневник, след което се прилагат
към преписката, без да им се дава нов номер.
(3) На получените по пощата книжа се запазва пликът с марките и пощенското клеймо.
(4) В изходящия дневник на деловодството се
вписват само документи, които не са свързани
с преписки, вписани във входящия дневник.
(5) Номерацията във входящия и изходящия
дневник се води по години.
Чл. 69. Съдебните служители:
1. водят входящите и изходящите дневници;
2. предоставят на прокурорите материали, разпределени на принципа на случайния
подбор;
3. приемат обратно преписките;
4. нанасят в дневниците информация за
движението на преписките и делата;
5. въвеждат данни в Унифицираната информационна система на Прокуратурата на
Република България.
Чл. 70. Деловодната работа в регистратурите за класифицираната информация в прокуратурите, определени със заповед на главния
прокурор за организационни единици, се води
от определени служители в съответствие със
специалните изисквания на ЗЗКИ, ППЗЗКИ
и другите нормативни актове.
Чл. 71. (1) След приключване на преписките материалите в тях се описват, подшиват,
номерират и съхраняват в архива.
(2) Приключени преписки, които са необходими във връзка с работата на прокурорите,
могат да се изискват с резолюция, а след отпадане на нуждата се връщат в деловодството
за архивиране.
(3) Прилагането на материали от една
преписка към друга преписка се отбелязва
в съответните дневници от деловодителите.
(4) При наличие на техническа възможност
всички актове и документи по преписките и
делата се изготвят и на електронен носител.
(5) Когато сигнали, молби и жалби се
изпращат по компетентност на други органи
или на друга прокуратура, задължително се
уведомяват писмено подателите им.
(6) Когато неприключило дело или преписка трябва да се приложи към друго дело,

ВЕСТНИК

С Т Р. 4 3

се прави пълно заснемане на материалите,
които се заверяват от органа, пред който производството е висящо, и копието се изпраща
за прилагане.
Чл. 72. (1) При изгубване или унищожаване на дело или преписка преди изтичане на
срока за съхранението им се съставя акт от
съдебния администратор.
(2) Въз основа на акта административният
ръководител на прокуратурата издава заповед
за възстановяване на липсващото дело или
преписка.
(3) За възстановяване на делото или преписката се използват данните, които се съдържат
в Унифицираната информационна система,
както и всички книжа, които имат отношение към делото или преписката, намиращи
се в прокуратурата, в други институции и в
страните.
Чл. 73. Главният прокурор издава по реда
на чл. 138, т. 4 ЗСВ инструкция с правила
за документооборота в системата на прокуратурата, за съдържанието и воденето на
деловодните книги, както и за движението
на делата и преписките.
Раздел VIII
Общи правила за съхраняване на веществени
доказателства
Чл. 74. Приемането, съхраняването и предаването на веществени доказателства се осъществяват от служители в състава на служба
„Регистратура и деловодство“, определени със
заповед на административния ръководител на
съответната прокуратура.
Чл. 75. Веществените доказателства по досъдебни производства, по които разследването
се извършва от прокурор или следовател, се
съхраняват в специални помещения (склад за
веществени доказателства) с необходимото
оборудване, осигуряващо висока степен на
физическа сигурност.
Чл. 76. (1) В прокуратурите и следствените
отдели се води книга за веществените доказателства, която се съхранява от служителя
по чл. 74.
(2) Книгата има следните раздели:
1. входяща част: № по ред; дата на завеждане; № на досъдебното производство; дата
на протокола за съответното действие по
разследването; трите имена и длъжността
на лицето, което е съставило този протокол
и е иззело вещественото доказателство; прието веществено доказателство (пълно описание – вид, марка, фабричен номер, брой,
метраж, тегло, степен на износеност и др.);
подпис на прокурора или следователя;
2. изходяща част: дата на предаване; опис
на изходящите документи – основание за
предаване; трите имена, длъжност и подпис
на приемащия веществените доказателства.
(3) Копията от протоколите за действия по
разследването и от изходящите документи се
съхраняват в приложение към книгата по ал. 1.
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Чл. 77. (1) Прокурорите и следователите
предоставят незабавно иззетите веществени
доказателства заедно с копие от протоколите,
с които те се приобщават към досъдебните
производства (за оглед на местопроизшествие; за претърсване, обиск и изземване; за
доброволно предаване), за приемането им в
специалното помещение по чл. 75.
(2) След проверка на съответствието по
описа служителят по чл. 74 прикрепва етикет
с номер към всяко веществено доказателство,
след което опакова същото заедно с описа и
запечатва опаковката със специален печат. Номерът на печата се отразява в приемателнопредавателния протокол, който се съставя при
предаването на вещественото доказателство.
(3) Служителят попълва във входящата част
на книгата за веществени доказателства всички реквизити съгласно чл. 76, ал. 2 и изготвя
и предоставя на прокурора или следователя
приемателно-предавателен протокол, който
се прилага към материалите по досъдебното
производство.
Чл. 78. След съгласуване с прокурора или
следователя служителят по чл. 74 организира
съхранението на веществени доказателства,
които поради спецификата си не могат да се
прилагат по делото, както следва:
1. пари и други ценности – в банков трезор, като към досъдебното производство се
прилага депозитното удостоверение;
2. лекарствени средства, както и отровни
и опасни за здравето вещества – съобразно
изискванията на специалните закони;
3. наркотични вещества и прекурсори – съобразно изискванията на ЗКНВП;
4. бързоразвалящи се стоки и живи животни – съобразно изискванията на специалните
закони или по реда на чл. 111, ал. 4 НПК;
5. взривни вещества, оръжия и боеприпаси – на служба „Контрол на общоопасните
средства“ в съответното районно управление
на полицията;
6. проектили, гилзи и др. по досъдебни производства срещу неизвестен извършител – в
Националния институт по криминалистика
и криминология при Министерството на вътрешните работи.
Чл. 79. Когато за нуждите на разследването
прокурорът или следователят трябва да разполага физически със съответните веществени
доказателства (при приключване на делото,
разпознаване, назначаване на експертиза и
др.), той получава същите след предоставяне
на необходимите документи (приемателнопредавателния протокол, писмо за изискване,
постановлението за назначаване на експертиза
и др.), които служителят прилага в приложението към книгата и описва в изходящата
част на дневника.
Чл. 80. (1) Отварянето на опаковките с
веществени доказателства се извършва от
комисия, определена от административния
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ръководител на съответната прокуратура, за
което се съставя протокол.
(2) Копие от протокола се изпраща на служителя по чл. 74 за прилагане към книгата
за веществени доказателства.
Чл. 81. (1) След завършване на разследването, при съставяне от прокурора на обвинителен акт, на предложение за освобождаване
от наказателна отговорност с налагане на
административно наказание или предложение за споразумение за решаване на делото
вещес т вени т е доказат елс т ва се внася т в
съответния съд заедно с досъдебното производство. Предаването им се удостоверява с
протокол, съставен съобразно Правилника за
администрацията в районните, окръжните,
административните, военните и апелативните
съдилища (ДВ, бр. 66 от 2009 г.).
(2) Веществените доказателства по дела
срещу неизвестен извършител се съхраняват до
приключване на наказателното производство.
(3) Веществените доказателства по прекратени наказателни производства се съхраняват,
предават или се връщат по установения от
закона ред съобразно постановлението на
прокурора по чл. 243 НПК.
Чл. 82. Когато делото се предава за разследване от един орган на досъдебното производство на друг, заедно с него се предават
и веществените доказателства.
Чл. 83. (1) Веществените доказателства се
проверяват всяка година от комисия, включваща съдебни служители от деловодството и
председателствана от съдебния администратор
или административния секретар.
(2) Комисията проверява налице ли са
всички веществени доказателства, правилно
ли се съхраняват и има ли доказателства, по
отношение на които липсва разпореждане на
прокурора или разпореждането не е изпълнено. Комисията изготвя протокол за проверката, който се съхранява в деловодството
като приложение към книгата за веществени
доказателства. Протоколът от всяка годишна
проверка се представя на административния
ръководител на прокуратурата.
Чл. 84. (1) Веществените доказателства, за
които с постановление е разпоредено връщане
на собственика или предоставяне на друга институция, се предават с протокол, съдържащ:
точното описание, номерата на следственото
дело и прокурорската преписка, датата на
предаването и подписите на приемащото и
предаващото лице.
(2) Когато собственикът не потърси веществените доказателства в законоустановения
срок, разпореждането с тях се осъществява
по реда, предвиден в НПК.
Чл. 85. (1) На у нищожаване подлежат
веществените доказателства, за които това е
постановено изрично.
(2) Унищожаването се извършва от комисия,
назначена от ръководителя на прокуратурата,
която съставя протокол.
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(3) В протокола се отбелязват по вид, количество и размер унищожените веществени
доказателства, както и тяхното състояние.
(4) Въз основа на съставения протокол се
прави отбелязване в книгата за веществените
доказателства.
(5) Ако веществените доказателства са били
унищожени или повредени поради недобро
съхранение или по други причини, след постъпването им в прокуратурата съответната
комисия съставя протокол за констатиране
на посочените обстоятелства и го представя
на административния ръководител на прокуратурата.
Г л а в а

ш е с т а

АДМИНИСТРАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ И
ПОЧИВНИТЕ БАЗИ
Раздел I
Организация и задачи
Чл. 86. (1) Администрацията на учебните и
почивните бази в системата на Прокуратурата
на Република България осигурява нормалното
им функциониране, стопанско обслужване и
поддръжка с цел осъществяване на обучителни
мероприятия, както и почивка на прокурорите,
следователите, служителите и членовете на
техните семейства.
(2) Правилата за ползване на базите за
почивка и за провеждане на обучителен процес в тях се издават от главния прокурор в
съответствие с решенията на ВСС.
Раздел II
Служители в базите
Чл. 87. А дминист раци ята на у чебна и
почивна база се състои от ръководител и
служители от общата администрация.
Чл. 88. (1) Ръководителят на у чебна и
почивна база:
1. осъществява общото административно и
финансово-стопанско ръководство на базата;
2. назначава и освобождава служителите;
3. планира, организира и ръководи дейността на служителите;
4. организира стопанисването и управлението на сградния фонд, както и на имуществото на базата;
5. отговаря за осигуряването на необходимите условия за провеждане на обучителни
мероприятия и за почивка;
6. изпълнява и други задачи, възложени му
от главния прокурор или от главния секретар
на администрацията на главния прокурор.
(2) За ръководител на учебна и почивна
база може да бъде назначено лице с висше
образование по специалностите „Туризъм“
или „Икономика“ и с не по-малко от 5 години
трудов стаж и професионален опит по специалността. Назначаването се извършва след
конкурс, организиран от главния прокурор.
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Чл. 89. (1) В учебните и почивните бази
могат да се назначават само служители от
общата администрация.
(2) Назначаването се извършва на длъжности в съответствие с утвърденото щатно
разписание и с изискванията на класификатора на длъжностите в администрацията,
утвърден от ВСС.
Г л а в а

с е д м а

СТАТУТ НА СЪДЕБНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ
Раздел I
Назначаване и освобождаване
Чл. 90. (1) Съдебните служители се назначават на длъжности съгласно длъжностни
разписания на администрацията на Прокуратурата на Република България въз основа
на класификатор на длъжностите в администрацията, издаден от Висшия съдебен съвет.
(2) Броят на съдебните служители се определя от Висшия съдебен съвет по предложение
на главния прокурор, в рамките на бюджета
на Прокуратурата на Република България.
(3) Главният прокурор утвърждава броя на
служителите в администрацията на Прокуратурата на Република България.
Чл. 91. За служител в администрацията на
Прокуратурата на Република България може
да бъде назначено лице, което:
1. е български гражданин;
2. е навършило пълнолетие;
3. не е поставено под запрещение;
4. не е осъждано за умишлено престъпление
от общ характер;
5. не е лишено по съответен ред от правото
да заема определена длъжност;
6. отговаря на изискванията за заемане
на длъжността, предвидени в нормативните
актове, в този правилник, в класификатора по
чл. 341, ал. 1 ЗСВ и в длъжностната характеристика за съответната длъжност.
Чл. 92. (1) При назначаване на съдебни
служители в Прокуратурата на Република
България се прилагат разпоредбите на чл. 107а,
ал. 1 от Кодекса на труда.
(2) При възникване на трудовото правоотношение служителят подписва декларация за
обстоятелствата по чл. 107а, ал. 1 КТ.
(3) Когато по време на осъществяване
на трудовото правоотношение за съдебния
служител възникне някое от основанията за
недопустимост по чл. 91 от този правилник или
по чл. 107а, ал. 1 КТ, той е длъжен в 7-дневен
срок от настъпването на това основание да
уведоми органа по назначаването.
(4) За служителите в администрацията
на Прокуратурата на Република България се
прилагат и задълженията по чл. 107а, ал. 4
и 5 КТ.
Чл. 93. (1) Съдебен служител, чиято дейност е свързана с осъществяването на правомощията на прокуратурата, се назначава
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от съответния административен ръководител
на органа на съдебна власт след провеждане
на конкурс.
(2) Длъжностите, които са свързани с осъществяване на правомощията на прокуратурата, се определят въз основа на класификатор
на длъжностите в администрацията, издаден
от Висшия съдебен съвет.
(3) При назначаване на съдебен служител
на друга длъжност в Прокуратурата на Република България, преназначаване на същата
длъжност в системата на Прокуратурата на
Република България, както и при преместването на съдебен служител от друг орган на
съдебната власт в Прокуратурата на Република
България, конкурс не се провежда.
(4) Разпоредбата на ал. 2 не може да се
прилага по отношение на главния секретар
на администрацията на главния прокурор, на
съдебните администратори и на ръководителите на учебните и почивните бази.
Чл. 94. (1) Конкурсът се обявява от съответния административен ръководител с писмена
заповед, в която се определят:
1. длъжността, за която се провежда конкурсът;
2. изискванията за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове, този
правилник, класификатора по чл. 341, ал. 1
ЗСВ и длъжностната характеристика за съответната длъжност;
3. начинът на провеждане на конкурса и
за оценяване на кандидатите;
4. необходимите документи, мястото и
срокът на подаването им;
5. общодостъпното място, на което ще се
обявяват списъците или други съобщения във
връзка с конкурса.
(2) Конкурсът се оповестява с обявление
в централен или местен ежедневник и поставяне на обявление на общодостъпното място
по ал. 1, т. 5.
(3) В обявлението се съдържат всички
данни от заповедта по ал. 1 и кратко описание на длъжността съгласно длъжностната
характеристика.
Чл. 95. (1) Кандидатите подават лично
или чрез пълномощник писмено заявление
за участие в конкурса.
(2) Към заявлението се прилагат:
1. декларация от кандидата, че е пълнолетен български гражданин, не е поставен
под запрещение и не е лишен от правото да
заема определена длъжност;
2. декларация от кандидата за липса на
обстоятелствата по чл. 92, ал. 1;
3. заверени преписи от документи за придобита образователно-квалификационна степен,
допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността;
4. заверени преписи от документи, удостоверяващи продължителността на трудовия
стаж и професионален опит;
5. свидетелство за съдимост;
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6. медицинско свидетелство;
7. други документи, свързани с изискванията за заемане на длъжността.
Чл. 96. (1) Конкурсът за съдебен служител
се провежда от комисия в състав от трима до
петима членове, назначена с писмена заповед
на съответния административен ръководител.
(2) Комисията заседава в пълния си състав
и взема решения с обикновено мнозинство.
(3) За заседанията си комисията води протокол, който се подписва от всички членове.
Чл. 97. (1) Конкурсната комисия разглежда
всяко постъпило заявление, като преценява
дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението
на минималните и специфичните изисквания
за заемане на длъжността.
(2) До участие в конкурса се допускат единствено кандидатите, които напълно отговарят
на тези изисквания, посочени в обявата.
(3) Решението на комисията относно допускането до конкурса се оформя в протокол
и се изготвят списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват
от членовете на комисията.
(4) В списъка на допуснатите кандидати се
посочват датата на провеждане на конкурса,
която не може да бъде по-рано от 14 дни от
изнасянето на списъка, началният час и мястото на провеждане на конкурса.
(5) В списъка на недопуснатите до конкурса кандидати се посочват основанията за
недопускането им.
(6) Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати се поставят на общодостъпно
място в сградата на прокуратурата не по-късно
от 7 дни след изтичане на срока за подаване
на заявленията за участие в конкурса.
(7) На недопуснатите кандидати се съобщават писмено съображенията за отказа.
(8) Недопуснатите кандидати могат да
подадат възражение до съответния административен ръководител в 7-дневен срок от съобщението. Административният ръководител
се произнася в 3-дневен срок с окончателно
решение. Жалбата не спира конк у рсната
процедура.
Чл. 98. (1) Когато няма допуснати кандидати, административният ръководител прекратява конкурсната процедура със заповед.
(2) Конкурсът се провежда по обявения
начин и когато допуснатият кандидат е само
един.
Чл. 99. Въз основа на проведения конкурс
комисията класира кандидатите съобразно
получения от тях резултат.
Чл. 100. (1) В 3-дневен срок от приключване на конкурса комисията представя на
административния ръководител протокол от
проведения конкурс и документите на класираните кандидати.
(2) Административният ръководител определя със заповед лицето, класирано на първо
място, за спечелило конкурса.
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Раздел II
Права и задължения на съдебните служители
Чл. 101. Служителите в администрацията
на Прокуратурата на Република България са
длъжни да изпълняват задълженията си точно,
добросъвестно и обективно, в съответствие
със законите и съобразно своята длъжностна
характеристика.
Чл. 102. (1) Работното време на съдебните
служители е от 8,30 до 17,00 ч. с половин час
обедна почивка. За службите от специализираната администрация, обслужващи граждани
и адвокати, почивката е съобразно график,
осигуряващ постоянно присъствие на служител
в съответната канцелария.
(2) Служителите са длъжни да спазват установеното работно време и да го използват
за изпълнение на възложените им служебни
задължения.
(3) Изменение на мястото и характера на
работа на съдебния служител се извършва
от работодателя при условията на чл. 120 от
Кодекса на труда.
(4) При служебна необходимост служителят
е длъжен да изпълнява служебните си задължения и в извънработното време.
Чл. 103. (1) Служителите са длъжни да
се произнасят без забава по исканията на
гражданите и адвокатите. Те трябва да удовлетворяват точно и своевременно тези от тях,
които са законосъобразни, и да съдействат
за признаването на техните права и законни
интереси.
(2) Служителите в администрацията на
Прокуратурата на Република България са
длъжни да не проявяват грубост, невъзпитание
и неуважение към гражданите и адвокатите,
които обслужват.
Чл. 104. Съдебните служители са длъжни
да защитават класифицираната информация
и да пазят като служебна тайна сведенията,
които са им станали известни в кръга на
службата и засягат интересите на гражданите,
юридическите лица и държавата.
Чл. 105. (1) При изпълнение на служебните
си задължения и в обществения живот съдебните служители трябва да имат поведение,
което да не уронва престижа на съдебната
власт и да съответства на Етичния кодекс,
приет от ВСС.
(2) Съдебните служители са политически
неутрални при изпълнение на служебните си
задължения.
Чл. 106. (1) Служителят е длъжен да изпълнява законосъобразните актове и заповеди на
административните ръководители и техните
заместници, на по-горестоящите служители,
както и разпорежданията на прокурорите и
следователите, свързани с осъществяване на
правомощията им.
(2) Служителят не е длъжен да изпълни
нареждане, насочено срещу него, неговата
съпруга или съпруг, роднини по права ли-
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ния без ограничения, по съребрена линия
до четвърта степен и по сватовство до втора
степен включително. В такъв случай той е
длъжен незабавно да уведоми съответния
административен ръководител, който от своя
страна трябва да възложи изпълнението на
друг служител.
(3) Съдебният служител може да прави
изявления от името на Прокуратурата на
Република България или от името на органа
по назначаването си само след предварителното писмено съгласие на съответния административен ръководител или определен от
него служител.
Чл. 107. (1) Съдебните служители имат право да получават възнаграждение, определено
за заеманата длъжност съобразно класификатора на длъжностите в администрацията на
органите на съдебната власт, издаден от ВСС.
(2) При изпълнение на служебните си
задължения в почивни и празнични дни, по
разпореждане на съответния административен
ръководител, съдебният служител получава
допълнително възнаграждение в размер, определен от ВСС.
Чл. 108. (1) Служителите задължително
се застраховат срещу злополука за сметка на
бюджета на съдебната власт.
(2) За сметка на бюджета на съдебната власт
се извършва и задължителното обществено и
здравно осигуряване на съдебния служител.
Чл. 109. Съдебните служители имат право
на платен годишен отпуск и на допълнителен
платен годишен отпуск в размери, определени
от ВСС.
Чл. 110. На съдебните служители се изплаща всяка година сума за делово облекло
в размер до две средномесечни заплати на
заетите в бюджетната сфера.
Чл. 111. Съдебен служител, придобил право
на пенсия за осигурителен стаж и възраст,
при освобождаване от длъжност има право
на еднократно парично обезщетение в размер
на толкова брутни месечни възнаграждения,
колкото прослужени години има в органите
на съдебната власт, но не повече от десет
брутни месечни възнаграждения.
Чл. 112. (1) Прокуратурата на Република
България осигурява условия за обучение и
повишаване на професионалната квалификация на съдебните служители.
(2) Когато нуждите на службата налагат,
разходите за обучение и повишаване на професионалната квалификация са за сметка на
бюджета на съдебната власт.
Чл. 113. (1) При изпълнение на служебните си задължения съдебните служители се
легитимират със служебна карта по образец,
утвърден от главния прокурор.
(2) Съдебните служители са длъжни да изпълняват служебните си задължения в делово
облекло и да носят знак по утвърден образец
с името и длъжността.
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Раздел IІІ
Атестиране и повишаване в ранг
Чл. 114. (1) Всеки служител при доказано
добро изпълнение на служебните задължения
може да бъде повишен в ранг след атестиране.
(2) Атестирането на съдебните служители
има за цел:
1. установяване равнището на изпълнение
на слу жебните задъл жени я на съдебните
служители в съответствие с длъжностната
характеристика;
2. справедливо възнаграждение на съдебните служители;
3. подобряване на служебните взаимоотношения и работата в екип;
4. осъществяване на прозрачна и справедлива процедура за професионално развитие.
Чл. 115. (1) Атестирането обхваща период
от една прослужена година.
(2) Оценяването на изпълнението на длъжността обхваща периода от първи декември
на предходната година до 30 ноември на
следващата година.
Чл. 116. (1) Атестирането се извършва от
комисия от трима членове, назначена от съответния административен ръководител, в която
може да участват прокурор или следовател,
съдебният администратор или административният секретар.
(2) В администрацията на главния прокурор,
ВКП, ВАП и НСлС съдебните служители се
атестират от комисия от петима членове, вкл.
прокурор или следовател, главния секретар
или съдебния администратор, назначена от
главния прокурор.
(3) Служителите в учебните и почивните
бази се атестират от комисия, назначена от
главния прокурор.
(4) Главният секретар и началникът на
кабинета на главния прокурор се атестират от
главния прокурор. Съдебните администратори
се атестират от съответния административен
ръководител.
Чл. 117. (1) Атестирането включва три
етапа:
1. изготвяне на работен план: от първи
декември до тридесет и първи декември;
2. междинна среща: от първи юни до тридесети юни;
3. изготвяне на оценка и вписване на резултатите в атестационен формуляр: от първи
ноември до тридесети ноември.
(2) На атестиране подлежи всеки служител, който има действително отработени не
по-малко от шест месеца за една календарна
година.
(3) Ако съдебният служител не отговаря на
изискванията на ал. 2, подлежи на атестиране
през следващия период.
(4) Служителите, постъпили на длъжност в
съответната прокуратура след първи декември,
се атестират през следващия атестационен
период.
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Чл. 118. При атестирането на всеки съдебен
служител се вземат предвид изпълнението на
индивидуалния работен план, реализираните
изисквания при изпълнение на конкретните
служебни задължения, професионалните му
умения и спазване принципите на професионална етика.
Чл. 119. (1) Показателите, по които се
оценяват съдебните служители, са:
1. срочно и качествено изпълнение на служебните задължения – до 5 точки;
2. спазване на правилата за професионална
етика – до 3 точки;
3. поведение при работа с граждани – до
5 точки;
4. способност за самостоятелна работа – до
4 точки;
5. способност за работа в екип – до 3 точки;
6. инициативност, поемане на извънредна
работа, проява на творчество в работата – до
3 точки;
7. организационни умения – до 3 точки;
8. степен на подготвеност и способност
за работа с нормативни актове – до 3 точки;
9. възможности за комуникация – до 4
точки;
10. оценка на прекия ръководител – до 3
точки.
(2) Преди атестирането се определят показателите, по които ще се атестират съдебните служители в зависимост от заеманата
длъжност.
(3) При атестирането се вземат предвид и
получените сигнали, жалби и предложения,
касаещи съдебния служител.
(4) Показателите за оценка се посочват във
формуляр по образец, утвърден със заповед
на главния прокурор.
(5) Методиката за оценка при атестиране по
всички показатели, както и при изключване
на част от показателите поради неотносимост
към длъжността на атестирания, се утвърждава от главния прокурор.
Чл. 120. Въз основа на оценките, получени по отделните показатели, атестиращият
определя обща оценка, която може да бъде:
1. оценка 1 – „отличен“: атестираният служител изключително ефективно изпълнява
работата си, значително над изискванията за
длъжността при получени от 31 до 36 точки;
2. оценка 2 – „много добър“: атестираният
служител редовно изпълнява задълженията
си над изискванията при получени от 26 до
30 точки;
3. оценка 3 – „добър“: атестираният служител като цяло изпълнява работата си на
нивото на изискванията за длъжността, но не
ги надминава при получени от 21 до 25 точки;
4. оценка 4 – „задоволителен“: атестираният служител изпълнява задълженията си
под нивото на изискванията за длъжността
при получени от 16 до 20 точки;
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5. оценка 5 – „слаб“: атестираният служител системно изпълнява задълженията си под
нивото на изискванията за длъжността при
получени от 11 до 15 точки.
Чл. 121. (1) Атестиращият вписва точките
по отделните показатели и общата оценка в
протокола, подписва го и запознава атестирания със съдържанието му, като атестираният
също го подписва. Крайната оценка по всеки
показател е средноаритметичната от оценките, дадени от всеки член на атестационната
комисия.
(2) Резултатите от атестирането, отразени
в атестационни протоколи, се представят на
административния ръководител.
Чл. 122. (1) Съдебните служители, които
не са съгласни с дадената им обща оценка,
могат да подадат писмено мотивирано възражение до административния ръководител
на съответната прокуратура в 7-дневен срок
от датата на запознаване със съдържанието
на формуляра.
(2) Административният ръководител се
произнася в 7-дневен срок по основателността
на възражението, като може да потвърди или
повиши с една степен общата оценка. Решението е окончателно.
Чл. 123. Административният ръководител,
съответно главният прокурор, се произнася в
7-дневен срок по възражението с мотивирана
оценка. Те могат да потвърдят или да повишат
с една степен общата оценка.
Чл. 124. (1) Рангът е израз на равнището
на професионална квалификация на съдебния
служител.
(2) Ранговете на съдебните служители
имат пет степени, подредени в йерархичен
ред, като най-ниският ранг е V (пети), а найвисокият – I (първи).
(3) Притежаването на по-висок ранг е условие за възнаграждение с по-висок размер,
определен от Висшия съдебен съвет.
Чл. 125. (1) Съдебните служители се повишават в ранг при три последователни оценки
не по-ниски от оценка 2 – „много добър“.
(2) Предсрочно повишаване в ранг може
да се извърши извън установения срок при
оценка 1 – „отличен“.
(3) Повишаването в ранг се извършва със
заповед на съответния административен ръководител.
(4) Съдебен служител, получил при едно от
последните три атестирания оценка 4 – „задоволителен“, или оценка 5 – „слаб“, няма
право на увеличение на определената основна
работна заплата за длъжността при промяна
на класификатора на длъжностите.
Чл. 126. (1) При първоначално назначаване
съдебният служител получава минималния
ранг за съответната длъжност, който е определен по класификатора на длъжностите в
администрацията на органите на съдебната
власт.
(2) При преназначаване на съдебен служител в Прокуратурата на Република България на същата или сходна по длъжностна
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характеристика и изисквания за заемането є
длъжност се запазва придобитият ранг, освен
ако не е по-нисък от определения за новата
длъжност минимален ранг.
(3) При преминаване от един орган на
съдебната власт в друг на същата или сходна
длъжност по длъжностна характеристика и
изисквания за заемането є съдебният служител запазва придобития ранг, освен ако не е
по-нисък от определения за новата длъжност
минимален ранг.
(4) Извън случаите по ал. 2 и 3 при преназначаване и преминаване на съдебни я
служител се определя минималният ранг за
длъжността, на която се преназначава, респективно преминава.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ
РАЗПОРЕДБИ
§ 1. За неуредените в този правилник въпроси относно статута на съдебните служители се прилагат разпоредбите на Закона за
съдебната власт и Кодекса на труда.
§ 2. (1) В едномесечен срок от влизане в
сила на този правилник главният прокурор утвърждава типови длъжностни характеристики.
(2) Въз основа на типовите характеристики
административните ръководители утвърждават и длъжностните характеристики за
съответните длъжности.
§ 3. В едномесечен срок от влизане в сила
на този правилник главният секретар извършва проверка за съответствието на заварените съдебни служители в Прокуратурата на
Република България с длъжностите по този
правилник и изискванията за тях и представя
писмен доклад на главния прокурор.
§ 4. В тримесечен срок от влизане в сила
на този правилник длъжностните разписания и
поименните щатни разписания на служителите
в прокуратурите, в Националната следствена
служба, в следствени отдели и в учебните и
почивните бази се привеждат в съответствие
с изискванията му.
§ 5. В тримесечен срок от влизане в сила на
този правилник главният прокурор утвърждава
правилата по чл. 65, ал. 3, инструкцията по
чл. 73 и методиката по чл. 119, ал. 5.
§ 6. В двумесечен срок от влизане в сила
на този правилник служителите в администрацията на Прокуратурата на Република
България декларират своето имотно състояние
съобразно чл. 107а, ал. 4 от Кодекса на труда.
§ 7. Започналите и неприключили до влизането в сила на този правилник конкурсни
процедури за назначаване и процедури по
атестиране на съдебни служители се довършват
по досегашния ред.
§ 8. Този правилник се приема на основание чл. 342, ал. 1 ЗСВ и отменя Правилника
за организацията и дейността на администрацията на Прокуратурата на Република
България (обн., ДВ, бр. 66 от 2009 г.; изм.,
бр. 12 от 2011 г.).
Представляващ ВСС:
Соня Найденова
8983
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МИНИСТЕРСТВО
НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 15 от 2006 г. за здравните изисквания към
лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни,
водоснабдителните обекти, предприятията,
които произвеждат или търгуват с храни,
бръснарските, фризьорските и козметичните
салони (обн., ДВ, бр. 57 от 2006 г.; изм., бр. 14
от 2011 г., бр. 82 от 2012 г. и бр. 14 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 4 се правят следните изменения
и допълнения:
1. Създават се нови алинеи 3 и 4:
„(3) Всяка новоиздадена лична здравна
книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на
лицето след извършване на предварителните
медицински прегледи.
(4) Заверяването на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва срещу представен
документ за самоличност и удостоверение за
настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на
печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Заверените лични здравни книжки по
ал. 4 се вписват в регистъра по чл. 11.“
§ 2. Създава се чл. 11:
„Чл. 11. (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични
здравни книжки съгласно приложение № 2.
(2) Директорът на регионалната здравна
инспекция определя със заповед длъжностните
лица, които извършват заверката на личните
здравни книжки по чл. 4, ал. 4 и вписването
на заверените лични здравни книжки в регистъра по ал. 1.“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 1
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

снимка

печат на РЗИ

1 стр.
М И Н ИС Т ЕРС Т ВО Н А ЗД РА ВЕОП АЗВА Н ЕТО
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. ...................................

ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА
ИМЕ

собствено ……………........………………
бащино ……………….........…………......
фамилно ………………….........………….
ЕГН:

…………………………………............................……………………
Лична карта №
.....................................................................................,
издадена на дата
от МВР град
……………………………………................................................
Длъжностно лице: име, подпис

2 стр.
П РОМ ЕН И В С Л У Ж ЕБНО ТО ПОЛОЖ ЕН И Е

Месторабота: адрес

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ
гр. ...............................

ЛИЧНА
ЗДРАВНА
КНИЖКА

лицева страна на корицата

3 стр.

длъжност
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Предварителен преглед при постъпване на работа
дата: ……….........................……………………………………….
1. Здравен статус:
……………………............................………………………….........
……………………………….............................……………………..
подпис и печат
име, фамилия
2. Бактериологично изследване:
……………………………………...............................………………
…………………………………………...............................…………
…………………………...............................…………………………
подпис и печат
име, фамилия
3. Паразитологично изследване:
……………………………………..............................……………….
……………………………………………………...............................
подпис и печат
име, фамилия
4. Специализиран преглед:
……………………….............................……………………………..
……………………………….............................……………………..
…………………………………….............................………………..
подпис и печат
име, фамилия
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: .................…………………………………
общопрактикуващ лекар
4 стр.

Периодични прегледи:
дата на прегледа ...............…………………………………...
важи до една година
1. Здравен статус: …………………................………………
……………………………………………............................………...
…………………………………………………............................……
………………………………………………............................………
подпис и печат, дата
име, фамилия
2. Паразитологично изследване:
…………………………….......................…………......................
......................................................................................
……………..………….............................……………………………
……………………..............................……………………………….
подпис и печат
име, фамилия
3. Други прегледи и изследвания:
…………………………............................……………………………
……………………………………............................…………………
…………………………………............................……………………
…………………………………............................……………………
4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
…………………………...........................................................
…………………………………………...............................…………
Общопрактикуващ лекар …..........………………………
УИН, подпис, печат, дата
име, фамилия

ВЕСТНИК

§ 4. Създава се ново приложение № 2 към
чл. 11, ал. 1:
„Приложение № 2
към чл. 11, ал. 1
РЕГИСТЪР НА ЗАВЕРЕНИТЕ ЗДРАВНИ КНИЖКИ
№
по
ред

Трите
имена
на
лицето

стр. 14 – 16“

ЕГН МестоУИН и
работа, фамилия на
адрес ОПЛ, дал заключението
за постъпване на работа

Дата
на
заверката в
РЗИ

“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 5. Личните здравни книжки, издадени
преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5
след извършване на съответните периодични
медицински прегледи и изследвания по чл. 5.
§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.
Министър:
Таня Андреева
8934

МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 37 от 2006 г. за здравните изисквания към
животните, от които се добиват суровини и
храни за консумация от хора (обн., ДВ, бр. 36
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 4 от 2007 г.)
§ 1. Навсякъде в наредбата:
1. Думите „Министърът на земеделието и
горите“ се заменят с „Министърът на земеделието и храните“.
2. Абревиатурата „МЗГ“ се заменя с „МЗХ“.
3. Думите „Националната ветеринарномедицинска служба“ се заменят с „Българската
агенция за безопасност на храните“.
4. Абревиатурата „НВМС“ се заменя с
„БАБХ“.
5. Думата „генералния/т“ се заменя с
„изпълнителния/т“.
§ 2. Приложение № 1 към чл. 2, т. 2 се
изменя така:
„Приложение № 1
към чл. 2, ал. 2, т. 1

5 – 13 стр.

Прекарани заразни заболявания:
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
……………………….............................……………………………..
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Болести, които са от значение при търгов ията
с продукти от животински произход и за които са въведени мерки за контрол съгласно
законодателството на страната
Заболяване

Нормативни документи

1

2

К л а с и ч е с к а Наредба № 4 от 15 февруари 2007 г.
чума по сви- за профилактика, ограничаване
нете
и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (ДВ,
бр. 21 от 9 март 2007 г.)
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1

Афри к а нс к а Наредба № 102 от 21 август 2006 г.
чума по сви- за мерк ите за профилактика,
нете
ограничаване и ликвидиране на
болест та африканска чума по
свинете и за условията и реда за
прилагането им (ДВ, бр. 83 от 13
октомври 2006 г.)

2

Нюк ясъ лска Наредба № 31 от 29 декември
болест
2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията
и реда за прилагането им (ДВ,
бр. 12 от 7 февруари 2006 г.)

Шап

Наредба № 17 от 3 февруари 2006 г.
за мерк ите за профилактика,
ограничаване и ликвидиране на
болестта шап по двукопитните
животни и за условията и реда
за прилагането им (ДВ, бр. 29 от
7 април 2006 г.)

Чума по рогатия добитък
Чума по овцете и козите
Везикулозна болест по
свинете

Птичи грип

Наредба № ДВ-103 от 21 август
2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране
на болестта инфлуенца (грип) по
птиците (ДВ, бр. 83 от 13 октомври 2006 г.)

Б о л е с т и п о Наредба № 17 от 16 юни 2008 г. за
водните жи- здравните изисквания към стопанвотни
ските водни животни, продуктите
от тях и предпазването и контрола
на болести по водните животни
(ДВ, бр. 64 от 18 юли 2008 г.)

Наредба № 19 о т 6 ноем ври
2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични
болести по животните и мерките
срещу везикулозната болест по
свинете (ДВ, бр. 95 от 20 ноември 2007 г.)

“
§ 3. Приложение № 2 към чл. 3, ал. 1, т. 3 се изменя така:
„Приложение № 2
към чл. 3, ал. 1, т. 3
Месо
Обработка (*)

Болест
Шап Класи- Везику- Афри- Чума Нюка- Инфлу- Чума по
ческа
лозна канска по го- сълска енца по дребничума
болест
чума ведата болест птиците те препо сви- по сви- по свиживни
животни
нете
нете
нете

а) Термична обработка в херметически запечатан контейнер при
стойност на F0, равна на или поголяма от 3,00 (**)

+

+

+

+

+

+

+

+

б) Термична обработка при минимална температура от 70 °C, която
трябва да бъде достигната във всяка
част на месото

+

+

+

0

+

+

+

+

аа) Цялостна термична обработка
на предварително обезкостено месо
без мазнини, чрез нагряване, така
че в продължение на минимум 30
минути да се поддържа вътрешна
температура, равна на или по-висока от 70 °C

+

0

0

0

0

0

0

0

в) Термична обработка при минимална температура от 80 °C, която
трябва да бъде достигната във всяка
част на месото

+

+

+

+

+

+

+

+

г) Термична обработка в херметически запечатан контейнер до
най-малко 60 °C в продължение
на минимум 4 часа, като през това
време температурата в сърцевината
трябва да бъде най-малко 70 °C в
продължение на 30 минути

+

+

+

+

+

-

-

+
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Болест
Шап Класи- Везику- Афри- Чума Нюка- Инфлу- Чума по
ческа
лозна канска по го- сълска енца по дребничума
болест
чума ведата болест птиците те препо сви- по сви- по свиживни
нете
нете
нете
животни

д) Естествена ферментация и узряване за не по-малко от девет месеца
при обезкостено месо, в резултат
на което се получават следните
характеристики: стойност на Aw
не по-голяма от 0,93, или стойност
pH не по-голяма от 6,0

+

+

+

+

+

0

0

0

е) Същата обработка като посочената в буква д), въпреки че месото
може да съдържа кост (*)

+

+

+

0

0

0

0

0

ж) Салами: обработка в съответствие с критерии, които се определят съгласно процедурата по член
12, параграф 2 след формулиране на
становище от страна на съответния
научен комитет

+

+

+

0

+

0

0

0

з) Шунки и филета: обработка,
включваща естествена ферментация и зреене: за шунки – най-малко
190 дни, за филета – най-малко
140 дни

0

0

0

+

0

0

0

0

и) Термична обработка, която да
гарантира, че в сърцевината е достигната температура от най-малко
65 °С за времето, необходимо за
постигане стойност на пастьори
зация, равна на или по-висока от
40 (pv)

+

0

0

0

0

0

0

+

а) Ултрависока температура (UHT)
(UHT = минимална обработка при
132 °C в продължение на най-малко
1 секунда)

+

0

0

0

0

0

0

0

б) Ако млякото е с рН, по-ниско
от 7,0 обикновена пастьоризация за
кратко време при висока температура (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

в) Ако млякото е с рН 7,0 или повисоко, двойна пастьоризация за
кратко време при висока температура (HTST)

+

0

0

0

0

0

0

0

Мляко и млечни продукти (включително сметана) за консумация
от човека

+: Признат ефект.
0: Непризнат ефект.
(*) Трябва да бъдат взети всички необходими мерки за избягване на кръстосаното замърсяване.
(**) F0 е изчисленият ефект на унищожаване при бактериални спори. Стойност на F0 3,00 означава,
че най-студената точка в продукта е била достатъчно нагрята, за да се постигне същият ефект на унищожаване, както при 121 °С (250 °F) за 3 минути с моментално нагряване и охлаждане.“

Министър:
Димитър Греков
8980
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МИНИСТЕРСТВО
НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ
ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА
Наредба за изменение и допълнение на Наредба
№ 57 от 2004 г. за постигане на оперативна
съвместимост на националната железопътна
система с железопътната система в рамките
на Европейския съюз (обн., ДВ, бр. 55 от
2004 г.; попр., бр. 60 от 2004 г.; изм. и доп.,
бр. 91 от 2005 г., бр. 55 от 2006 г.; попр., бр. 59
от 2006 г.; изм. и доп., бр. 88 от 2007 г., бр. 84
от 2010 г., бр. 5 от 2012 г.; доп., бр. 3 от 2013 г.;
изм. и доп., бр. 71 от 2013 г.)
§ 1. В чл. 51 ал. 2 се изменя така:
„(2) ЕО декларацията за проверка се изготвя на официален език на Европейския съюз,
избран от заявителя. Когато ЕО декларацията за проверка се прилага към заявление
за издаване на разрешение за въвеждане в
експлоатация в Република България, тя се
изготвя и на български език.“
§ 2. Член 54 се изменя така:
„Чл. 54. Техническото досие и кореспонденцията, свързана с процедурата за проверка, се
изготвя на официален език на Европейския
съюз, избран от заявителя. Когато документите се прилагат към заявление за издаване
на разрешение за въвеждане в експлоатация
в Република България, те се изготвят и на
български език.“
§ 3. В чл. 55, ал. 5 думите „по чл. 115б,
ал. 2, т. 3 ЗЖТ“ се заменят с „по чл. 115б,
ал. 3, т. 3 ЗЖТ“.
§ 4. В чл. 56, ал. 3 думите „и чл. 115в,
ал. 1“ се заличават.
§ 5. В чл. 56в, ал. 7 думите „по чл. 115б,
ал. 2 ЗЖТ“ се заменят с „по чл. 115б, ал. 3
ЗЖТ“.
§ 6. В чл. 56д се правят следните изменения
и допълнения:
1. В ал. 2 след думата „съобщенията“ се
добавя „или от упълномощено от него длъжностно лице“.
2. Създава се ал. 3:
„(3) Разрешение за извършване на дейностите по оцен яване съответствието на
подсистема или на част от подсистема с
изискванията на националните правила за
безопасност или с техническ ите правила
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се издава от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията
или от оправомощено от него длъжностно
лице по образец (приложение № 8а). То не
подлежи на преотстъпване.“
3. Досегашните ал. 3 – 5 стават съответно
ал. 4 – 6.
§ 7. В § 3 от заключителните разпоредби
думите „чл. 115в, ал. 7“ се заличават.
§ 8. Приложение № 8 се изменя така:
„Приложение № 8
към чл. 56д, ал. 2
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,
ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И
СЪОБЩЕНИЯТА
РАЗРЕШЕНИЕ
за
извършване на дейност и т е по оцен яване и
проверка на съответствието със съществените
изисквания за оперативна съвместимост
№ ……./……….. 201 … г.
На основание чл. 115б, ал. 1 от Закона за
железопътния транспорт (ЗЖТ) и чл. 56д, ал. 2
от Наредба № 57 от 9.06.2004 г. за постигане на
оперативна съвместимост на националната железопътна система с железопътната система в рамките на Европейския съюз и Директива 2008/57/ЕО
на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни
2008 г. относно оперативната съвместимост на
железопътната система в рамките на Общността
и след установено съответствие с нормативните
изисквания
РАЗРЕШАВАМ:
на ……………………..
със седалище и адрес на управление:
…….................………………, ЕИК ………….…………,
представлявано от ………………………………………
Обхват на разрешението:
Да извършва дейности по: ……………............................
........……………………………………………………………………......……
Европейската комисия чрез системата NANDO е определила идентификационен № ………................…….
МИНИСТЪР: ……………………….
(име, подпис)“

§ 9. Създава се приложение № 8а:
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„Приложение № 8а
към чл. 56д, ал. 3
РАЗРЕШЕНИЕ
ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО ПРОВЕРК А НА ПОДСИСТЕМА ИЛИ НА ЧАСТ ОТ ПОДСИСТЕМА С ИЗИСКВАНИЯТА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ИЛИ С ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРАВИЛА
PERMIT
FOR IMPLEMENTATION OF ACTIVITIES ON CONFORMITY ASSESSMENT OF A SUBSYTEM OR A PART
OF IT WITH THE REQUIREMENTS OF THE NATIONAL SAFETY RULES OR THE TECHNICAL RULES

1. Страна, издаваща разрешението/Permit issuing authority
Издаваща страна: Република България

Новоразрешение

Issuing state: Republic of Bulgaria

New permit

Разрешение, съдържащо изменения

Amended permit

Национално разрешение № 00….
National permit № 00…..

Данни за решението: деловоден номер МТИТС
Decision data:

Приложимо законодателство
Applicable legislation

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

Орган, издаващ разрешението:
Министърът на транспорта, информационните
технологии и съобщенията
тел.: 02/…………..........…….
Permit issuing authority:
The Minister of transport, information technology
and communications
tel: +359…………...........……
Пощенски адрес: ………………………..
Post address……………………………….

Факс: 02/………….........…..
Fax: +359…………………......

Пощенски код и град:…………………….
Post code and city: …………………….

e-mail: ………………………..…
web: ………………………..…….

2. Притежател на разрешението/Permitholder
Наименование на лицето за оценка на съответствието по националните правила за
безопасност или техническите правила:
………………………………………………..........................……. тел.: 02/…………..........…………..
Name of the designated body:
phone: +359…………………………
………………………………………...........................……………
Пощенски адрес:
Факс: 02/…………..……………….
……………………………………………………......................……
Post address: ………………………...........…………………… Fax: +359………….………………..
Пощенски код и град: ……………………....…………..

e-mail: ………………………………..

Post code and city: …………………………............………
Единен идентификационен код: ………………………..
Unified Identical Code: ………………………...…………...
3. Обхват на разрешението/Coverrange:
подсистеми
subsystems

част от подсистема
a part of subsystem

Подсистеми в обхвата на разрешението:
Subsystems in the range of the permit:

4. Срок на валидност/Validity period
Валидно от …… 201 ... г. /Valid from: ........ 201 ...
Прекъснато:/Suspended on:

Отменено:/Revoked on:

Изменено на:/Amended on:
Описание на измененията:/Description of amendments:
5. Условия и задължения/Conditions and obligations
Разрешението се отнема и правата, произтичащи от него, се прекратяват в случаите по чл. ……. на
Закона за железопътния транспорт.
The permit shall be withdrawn and the rights pursuant to it shall be cancelled in case of breaches of the provisions
under art. …………….. of the Railway transport law.
Дата ........ 201…г. / Date: Подпис: / Signature:

8916

Име: (министър)/Name/Minister/……../………………………..

“
Министър:
Данаил Папазов
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НЕОФИЦИАЛЕН РАЗДЕЛ

ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА,
УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИ
МИНИСТЕРСТВО
НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
ЗАПОВЕД № РД-09-758
от 5 ноември 2013 г.
На основание чл. 7, т. 1 при условията на чл. 9,
ал. 1 във връзка с ал. 2 от Закона за сдружения
за напояване и докладна записка № 93-11785 от
5.11.2013 г. от и. д. директора на дирекция „Хидромелиорации“ нареждам:
1. Откривам процедура за учредяване на сдружение за напояване „Царева поляна“, с. Царева
поляна, община Стамболово, област Хасково, с
предмет на дейност: експлоатация, поддържане
и реконструкция на хидромелиоративната инфраструктура; изграждане на нови напоителни
канали и съоръжения; доставяне и разпределение
на водата за напояване; отвеждане на излишната
вода от земеделските земи; изпълнение на агромелиоративни и агротехнически мероприятия за
подобряване състоянието на земеделските земи;
рибовъдство и развъждане на водоплаващи птици.
2. Заявената от сдружението територия обхваща 848,630 дка земеделски земи, разположени в
землището на с. Царева поляна, община Стамболово, област Хасково, и хидромелиоративна
инфраструктура – смесена собственост.
3. Учредителният комитет на сдружението за
напояване „Царева поляна“, с. Царева поляна,
да извърши предвидените от закона действия по
процедурите на чл. 10, 11, 12, 13 и 14 от Закона
за сдружения за напояване.
Контрола по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Любен Стамов – и.д. директор на
дирекция „Хидромелиорации“.
Министър:
Д. Греков
9007

МИНИСТЕРСТВО
НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ
ЗАПОВЕД № РД-02-14-1173
от 28 ноември 2013 г.
С оглед необходимостта от осигуряване на
транзитния трафик по коридори VІІІ от Трансевропейската транспортна мрежа в границите на
Република България и допълнително изложени
фактически мотиви, описани в обяснителните
записки към парцеларния план, на основание § 52,
ал. 5 от преходните и заключителните разпоредби
на Закона за изменение и допълнение на Закона
за устройство на територията (ПЗРЗИДЗУТ – ДВ,
бр. 66 от 2013 г.) във връзка с § 124 ПЗРЗИДЗУТ
(ДВ, бр. 82 от 2012 г.) и чл. 129, ал. 3 и 4 (в редакцията му преди изменение и допълнение на
ЗУТ – ДВ, бр. 82 от 2012 г.) във връзка с чл. 110,
ал. 1, т. 5 и чл. 128, ал. 2, 5 и 6 (в редакцията им
преди изменение и допълнение на ЗУТ – ДВ, бр. 82
от 2012 г.) от Закона за устройство на територията
(ЗУТ); писмо на Агенция „Пътна инфраструктура“
(АПИ) с изх. № 04-16-2074 от 4.10.2013 г.; писмо
на Министерството на регионалното развитие и
благоустройството с № АУ-10-52 от 20.11.2012 г.
за разрешаване изработването на проект на
подробен устройствен план – парцеларен план

(ПУП – ПП); съобщаване на ПУП – ПП в ДВ,
бр. 92 от 2012 г. и бр. 93 от 2012 г.; Констативен
протокол от 27.12.2012 г. от Община Нова Загора
за липса на постъпили възражения; Констативен
акт от 28.12.2012 г. от Община Сливен за липса
на постъпили възражения; Констативен акт от
27.12.2012 г. от Община „Тунджа“, гр. Ямбол, за
липса на постъпили възражения; протоколи от
4.03.2013 г. и 5.03.2013 г. от проведени обществени
обсъждания; препис от Решение № 572 от протокол
№ 23 от 17.01.2013 г. на заседание на Общинския
съвет – гр. Нова Загора – съгласува ПУП – ПП;
Решение № 557 на заседание на Общинския съвет – гр. Сливен, проведено на 14.12.2012 г. – съгласува ПУП – ПП; Решение № 273 от протокол
№ 18 от 30.11.2012 г. на заседание на Общинския
съвет „Тунджа“ – Ямбол – съгласува проекта на
ПУП – ПП; Решение № 40-ОС/2012 (14.09.2012 г.)
за преценяване на вероятната степен на значително отрицателно въздействие и писмо на
МОСВ изх. № 12-00-1777 от 30.11.2012 г. за липса
на постъпили възражения; Решение № КЗЗ-15 на
Комисията за земеделските земи от 4.09.2013 г. за
промяна на предназначението на земеделските
земи за неземеделски нужди и утвърждаване на
площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи; съгласувателно писмо
№ ЗЗ-00-840 от 7.12.2012 г. на Министерството
на културата; писмо рег. № ДС-5163, екз. 1, от
1.02.2012 г. от Министерството на вътрешните
работи – дирек ци я „Управление на собствеността и социални дейности“; становище рег.
№ ПО-9653 от 15.11.2012 г. от Министерството
на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“;
становище рег. № 05-00-36 от 30.01.2013 г. на
Министерството на отбраната; писмо изх. № ВК01-121 от 26.11.2012 г. на Басейнова дирекция за
управление на водите Източнобеломорски район
с център Пловдив; писмо изх. № 12-04-45 от
23.11.2012 г. на „Национална електрическа компания“ – ЕАД; писмо рег. № БТГ-24-00-3638 от
5.12.2012 г. на „Булгартрансгаз“ – ЕАД; съгласуване върху графичната част на „Водоснабдяване и
канализация – Сливен“ – ООД, „Водоснабдяване
и канализация“ – ЕООД, Ямбол, „Напоителни
системи“ – „Средна Тунджа“, „EВН България
Електроразпределение“ – АД – КЕЦ, Ямбол, и
„БТК“ – АД – Експлоатация административен
регион „Изток“; Протокол № У Т-01-02-30 от
8.11.2013 г. от Националния експертен съвет по
устройство на територията и регионална политика
при МРР за разглеждане на проекта; Решение
№ 250 от 25.04.2013 г. на Министерския съвет
на Република България одобрявам подробен
устройствен план – парцеларен план за обект:
Допълнително проектиране и строителство на
АМ „Тракия“ ЛОТ 3 участък Нова Загора – Ямбол
от км 241+900 до км 277+597 – мерки за подобряване на отводняване на прилежащи терени
на територията на област Сливен, община Нова
Загора и община Сливен и област Ямбол, община
„Тунджа“, съгласно приетите и одобрени текстови
и графични части, представляващи неразделна
част от заповедта.
На основание чл. 215, ал. 1 и 4 ЗУТ заповедта
подлежи на обжалване пред Върховния админист
ративен съд в 14-дневен срок от обнародването є
в „Държавен вестник“ чрез Министерството на
регионалното развитие.
Министър:
Д. Терзиева
9052
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НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
ЗАПОВЕД № РД-07-383
от 27 ноември 2013 г.
На основание чл. 9, т. 9, чл. 10, ал. 3 и във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 6 от Закона за статистиката
нареждам:
1. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на енергийните продукти (ПРОДЕНЕРДЖИ –
2014), утвърдена със Заповед № РД-07-23 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ, бр. 14
от 2008 г.; изм., бр. 11 от 2012 г.), както следва:
Изменения през 2014 г. в Номенклатурата на енергийните продукти
Код по
ПРОДЕНЕРДЖИ –
2014

Наименование на позицията

Измерителна
единица

10.39.30.00 D

Екобрикети или пелети от растителни материали и отпадъци, от
растителни остатъци и субпродукти

т

10.39.30.10 N

Екобрикети или пелети от растителни материали и отпадъци, от
растителни остатъци и субпродукти

т

20.14.11.20 D

Етан, с минимална степен на чистота 95 обемни процента

т

20.14.11.70 N

Етан, с минимална степен на чистота 95 обемни процента

т

20.14.22.10 D

Биометанол

т

20.14.22.80 N

Биометанол

т

20.14.72.00 D

Дървени въглища (вкл. въглищата от черупки или костилки), дори
агломерирани

т

20.14.72.30 N

Дървени въглища (вкл. въглищата от черупки или костилки), дори
агломерирани

т

20.14.72.10 D

Дървени въглища, добити в гората по традиционни методи

т

20.14.72.31 N

Дървени въглища, добити в гората по традиционни методи

т

20.14.72.20 D

Дървени въглища, получени чрез суха дестилация на дърва

т

20.14.72.32 N

Дървени въглища, получени чрез суха дестилация на дърва

т

20.14.75.00 D

Биоетанол

т

20.14.75.10 N

Биоетанол

т

20.59.59.93 D

Други течни биогорива

т

20.59.59.99 N

Други течни биогорива

т

2. Утвърждавам изменения в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното
стопанство, утвърдена със Заповед № РД-07-22 от 18.01.2008 г. на председателя на НСИ (обн., ДВ,
бр. 14 от 2008 г.; изм., бр. 3 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 1 от 2011 г. и бр. 11 от 2012 г.), както следва:
Изменения през 2014 г. в Номенклатурата на продукцията на селското, горското и рибното стопанство
Код по
ПРОДАГРО –
2014

Наименование на позицията

Измерителна
единица

01.49.24.30.00 D

Пчелен клей

кг

01.49.24.50.00 D

Прополис

кг

01.49.24.60.00 N

Пчелен клей (прополис)

кг

Забележки:
N – нова позиция;
D – отпаднала позиция.

3. Утвърдените изменения в номенклатурите по т. 1 и 2 влизат в сила от 1 януари 2014 г.

8999

Председател:
Р. Инджова
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БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА

ОБЩИНА БУРГАС

РЕШЕНИЕ № 96
от 14 ноември 2013 г.
На основание чл. 16, т. 13 и чл. 48, ал. 1 от
Закона за БНБ Управителният съвет приема бюджета на Българската народна банка за 2014 г.,
както следва:
Бюджет 2014 г.
По к а з а т е л и
Хил. лв.
Раздел І. Разходи за издръжка на БНБ
85811
1. Разходи, свързани с издръжката
на паричното обращение
15185
2. Разходи за материали, услуги и
амортизации
39788
3. Разходи за персонал
23078
4. Разходи за социална дейност
2254
5. Други административни разходи
2283
6. Разходи, свързани с участие на
БНБ в ЕСЦБ
3223
Раздел ІІ. Инвестиционна програма
19385
1. Финансиране на ново строителство,
реконструкция и модернизация
730
2. Придобиване на машини, съоръжения, транспортни средства и друго
оборудване
3115
3. Информационни системи на БНБ
15344
4. Инвестиции, свързани с участието
на БНБ в ЕСЦБ
196
На основание на чл. 50 от Закона за БНБ
в 30-дневен срок управителят на Българската
народна банка да представи на Народното съб
рание приетия от Управителния съвет бюджет
на банката за 2014 г.
Управител:
Ив. Искров
8908

РЕШЕНИЕ № 28-35
от 29 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 във връзка с чл. 16, ал. 7 ЗУТ и
§ 124 ПЗРЗИДЗУТ Общинският съвет – гр. Бургас, реши:
Одобрява ПУП – план за улична регулация
на улица с о.т. 102А – о.т. 102Б – о.т. 102Г – о.т.
102Д между устройствени зони 6/Пп и 7/Смф (в
границите на бивши масиви 57 и 58) за обслужване на имоти в предвиденото разширение на кв.
Долно Езерово, гр. Бургас, съгласно приложения
проект и таблицата на засегнатите имоти.
Заинтересованите лица могат да обжалват
решението в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ чрез Община Бургас
пред Административния съд – Бургас.

ОБЩИНА АСЕНОВГРАД
РЕШЕНИЕ № 1161
от 30 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА,
чл. 129, ал. 1 ЗУТ и докладна записка вх. № ДЗ567 от 15.10.2013 г. от зам.-кмета на общината
Общинският съвет – Асеновград, реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ – план за регулация и
застрояване на ПИ с КИ № 00702.23.25 по кадастралната карта на гр. Асеновград, като се образува нов УПИ 00702.23.25, склад за пластмасови
изделия, ведно с план-схеми за водоснабдяване и
електрификация съгласно нанесените червена и
сини регулационни линии и надписи със син цвят.
Установява се режим на застрояване съгласно
нанесените ограничителни линии на застрояване
с червен цвят, котировки с черен цвят и показатели на режима на застрояване със син цвят на
приложения проект.
Решението може да се обжалва в 14-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
Общинския съвет – Асеновград.

9032

Председател:
Св. Шуманов

9013

Председател:
К. Луков

ОБЩИНА ДОБРИЧКА
РЕШЕНИЕ № 665
от 31 октомври 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА във
връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ Добричкият общински
съвет одобрява подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП – ПП) за кабелна линия
20 kV за електрозахранване на „Зърнобаза“ в ПИ
№ 040029 в землището на с. Царевец.

9014

Председател:
П. Петров

ОБЩИНА НЕСЕБЪР
РЕШЕНИЕ № 648
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ Общинският
съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – ИПРЗ за обединяване на
УПИ ХХVІІІ-520, ХХХV-520 и ХХХVІ-520 в
кв. 33 в новообразуван УПИ ХХVІІІ-520 с площ
2132 кв. м, като изцяло се запазва уличната регулация и границите към съседните имоти. От
УПИ І-520 и УПИ ІІ-520 в кв. 61 се обособяват
УПИ І-520, ІІ-520 и ХVІ-520, съответно с площи
400 кв. м, 400 кв. м и 1460 кв. м, като изцяло
се запазва уличната регулация и границите към
съседните имоти.
В част та застрояване У ПИ Х Х V ІІІ-520 в
кв. 33 и УПИ ХVІ-520 в кв. 61 се отреждат за
„Жс“ при устройствени показатели: Кпл. = 55 %,
Кинт. = 1,80, Нк = 12,00 м и минимално озеленена площ – 30 %.
УПИ І-520 и УПИ ІІ-520 в кв. 61 се отреждат за
„Жс“ при устройствени показатели: Кпл. = 65 %,
Кинт. = 1,80, Нк = 10,00 м, и минимално озеленена площ – 30 %, и начин на застрояване – свързано между двата имота, съобразно приложените
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чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
9000
РЕШЕНИЕ № 649
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМ А
във връзка с чл. 129, ал. 1 ЗУТ, заявление с
вх. № 92-00-6502 от 12.12.2011 г., Заповед № 56
от 28.02.2012 г. на кмета на община Несебър,
решение, т. 1, от протокол № 6 от 1.03.2012 г.
на ОбЕСУТ – Несебър, писмо изх. № 1369 от
16.03.2012 г. от РИОСВ – Бургас, Решение № 7
от 26 и 27.09.2013 г., т. 4, на Министерството на
земеделието и храните – Комисия за земеделските земи, за утвърждаване площадка (трасе)
за посочения обект; здравно заключение с изх.
№ 53-07-165 от 12.08.2013 г. на РЗИ – Бургас, Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява ПУП – парцеларен план за елементи
на техническата инфраструктура извън границите
на урбанизираните територии – обект: „Уличен
канал ∅ 300 от сградно канализационно отклонение за ПИ 27454.23.85 до Локална пречиствателна
станция за отпадъчни води“ в ПИ 27454.23.63 в
землището на с. Емона, м. Кладери, преминаващ през имоти с идентификатори 27454.23.59 и
27454.23.68 – полски път, общинска собственост,
на община Несебър и през имот 27454.23.63 – собственост на инвеститора.
Дължината на трасето е 400 м, от които 300 м
в земеделска територия съобразно приложените
чертежи и таблици със съответните цветове,
сигнатури, надписи и размери, неразделна част
от решението.
Решението може да бъде оспорено в 30-дневен
срок от обнародването му в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
9001
РЕШЕНИЕ № 653
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и предвид изложените
мотиви Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
VI-66 и VII-69 в кв. 7501 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични, както следва, с имоти
с идентификатори 51500.506.114 и 51500.506.115
по КК на гр. Несебър, при което се урегулира
новообразуван УПИ VI-66, 69 в кв. 7501 с площ
5404 кв. м, с отреждане „За жилищно строителство“.

ВЕСТНИК
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В частта план за застрояване на новообразувания УПИ VI-66, 69 в кв. 7501 се въвежда
устройствена зона „Ок“ по смисъла на чл. 27,
ал. 1, т. 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за правила
и нормативи за устройство на отделните видове
територии и устройствени зони.
За УПИ VI-66, 69 се установяват следните
устройствени показатели: Кпл. = 30 %, Нкорниз
= 15 м, Кинт. = 1,5, и минимално озеленена
площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
9002
РЕШЕНИЕ № 654
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и предвид изложените
мотиви Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПРЗ
на к.к. Слънчев бряг-запад в частта му за УПИ
III-129 и IV-129 в кв. 6904 по ПУП на к.к. Слънчев
бряг-запад, идентични, както следва, с имоти с
идентификатори 51500.507.174 и 51500.507.175 по КК
на гр. Несебър, при което се урегулира новообразуван УПИ III-129 в кв. 6904 с площ 7236 кв. м,
с отреждане „За курортно строителство“.
В частта му за застрояване на новообразувания
УПИ III-129 в кв. 6904 се въвежда устройствена
зона „Ок“ по смисъла на чл. 27, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи
за устройство на отделните видове територии и
устройствени зони.
За УПИ III-129 се установяват следните устройствени показатели: Кпл. = 30 %, Нкорниз = 15 м,
Кинт. = 1,5, и минимално озеленена площ = 50 %.
Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
9003
РЕШЕНИЕ № 655
от 20 ноември 2013 г.
На основание чл. 129, ал. 1 ЗУТ във връзка с
чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и предвид изложените
мотиви Общинският съвет – гр. Несебър, реши:
Одобрява план за изменение на ПУП – ПР на
к.к. Слънчев бряг-изток в частта му за УПИ I и
улици, кв. 48 по ПУП на к.к. Слънчев бряг-изток,
идентични, както следва, с имоти с идентификатори 51500.505.225, 51500.505.354 и 51500.505.352
по КК на гр. Несебър, придаване на 298 кв. м от
улица, представляваща поземлен имот с идентификатор 51500.505.352, и 95 кв. м от улица,
представляваща поземлен имот с идентификатор
51500.505.354, към площта на УПИ I, кв. 48, като
след изменението площта му става 2205 кв. м.

С Т Р.

60

ДЪРЖАВЕН

Решението може да бъде оспорено от заинтересованите лица в 30-дневен срок от обнародването
му в „Държавен вестник“ пред Административния
съд – Бургас.
Председател:
Бл. Филипов
9004

ОБЩИНА „РОДОПИ“ –
ОБЛАСТ ПЛОВДИВ
РЕШЕНИЕ № 301
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 012037,
местност До село, землище с. Крумово, представ
ляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-012037 – жилищни нужди,
и ІІ-012037 – жилищни нужди, по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване в регулацията.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8942
РЕШЕНИЕ № 302
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПП за обект: „Нова кабелна
линия 20 kV от същ. ТП-2 в УПИ ХVІ – трафопост, кв. 11 по РП на с. Скобелево до ЖР стълб
пред съществуващ ТП „Чурен“ в ПИ № 009071
по КВС на с. Чурен. Трасето на кабелната линия
преминава през следните поземлени имоти (ПИ
общинска собственост):
– ПИ 000370 – път ІV кл., ПИ 021001 – път
ІV кл., ПИ 021002 – път ІV кл., от землище на
с. Скобелево, ЕКАТТЕ 66809;
– ПИ 011043 – местен път, ПИ 009090 – полски път, от землище на с. Чурен, ЕКАТТЕ 81774.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8943

ВЕСТНИК
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РЕШЕНИЕ № 303
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 040103,
местност Исака, землище с. Браниполе, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: ІІІ 040103 – за жилищно
строителство, ІV 040103 – за жилищно
ст рои телст во, V 040103 – за ж и лищно
строителство, V І 040103 – за жилищно
строителство, VІІ 040103 – за жилищно
строителство, VІІІ 040103 – за трафопост,
за разширение на полски път, за улица
тупик с обръщало по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“:
Председател:
Г. Ташев
8944
РЕШЕНИЕ № 304
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП за имот № 012210,
местност Грамадите, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-012210 – жилищно застрояване, за разширение на полски път
по червени, сини линии, надписи със син
цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“ и гр. показатели съгласно матрицата;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8945
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РЕШЕНИЕ № 305
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 030250,
местност Нешовица, землище с. Браниполе,
представляващ земеделска земя, за процедура
промяна предназначението съобразно изискванията на ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-030250 – жилищно застрояване, ІІ-030250 – жилищно застрояване,
за улица тупик, за разширение на полски
път по червените, сините линии, надписи
със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно и корекции със зелено;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8946
РЕШЕНИЕ № 306
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 004012,
местност Кабата, землище с. Брестник, представ
ляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: 004012 – обществено обслужващи дейности, разширение за локално
платно и уширение за обръщане по одобрената от ОПУ – Пловдив, и КАТ – Пловдив,
пътна връзка по червени, сини линии,
надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 15 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8947
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РЕШЕНИЕ № 307
от 21 ноември 2013 г.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 008104,
местност Тръновица, землище с. Белащица, представляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: 008104, складова база и офис,
за разширение на полски път по червени,
сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Пп“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8948
РЕШЕНИЕ № 308
от 21 ноември 2013 г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА и
чл. 129, ал. 1 ЗУТ (ред., ДВ, бр. 17 от 2009 г.)
във връзка с § 124, ал. 1 ЗИДЗУТ (ДВ, бр. 82 от
2012 г.) Общинският съвет „Родопи“ реши:
Одобрява ПУП – ПРЗ и ПП на имот № 041026,
местност Червенака, землище с. Извор, представ
ляващ земеделска земя, за процедура промяна
предназначението съобразно изискванията на
ЗОЗЗ и ППЗОЗЗ, като:
• образува УПИ: І-41.26 – жилищно строителство, за разширение на полски път по
червени, сини линии, надписи със син цвят;
• определя начин на застрояване на сгради
с Н до 10 м, свободно разположени в зона
по ограничителна линия на застрояване,
показана с плътен червен пунктир, котировки с черно;
• определя устройствена зона „Жм“;
• одобрява трасета за външно електроснабдяване и водоснабдяване.
Решението може да се обжалва в 30-дневен
срок от обнародването в „Държавен вестник“
пред Административния съд – Пловдив, чрез
кмета на община „Родопи“.
Председател:
Г. Ташев
8949
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26. – Техническият университет – София,
обявява конкурс за Колежа в гр. Сливен за главен асистент по професионално направление 5.5.
Транспорт, корабоплаване и авиация, специалност
„Автомобили, трактори и кари“, за нуждите на
секция „Автотранспорт, текстил и дизайн“ със
срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в отдел „Човешки ресурси“, тел. 044 667 323.
9009
59. – Националният археологически институт
с музей на БАН – София, обявява конкурси за
главни асистенти по археология (специалност 2.2.
История и археология): за нуждите на Секция за
тракийска археология (Бронзова епоха) – един,
и за нуждите на отдел „Фондове“ (Римска епоха) – един, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в
института, ул. Съборна 2, тел. 02/988-24-06.
9011
88. – Институтът по металознание, съоръжения и технологии „Акад. Ангел Балевски“ с
Център по хидро- и аеродинамика при БАН –
София, обявява конкурс за професор по научна
специалност 02.01.08 Методи за контролиране и
изпитване на материали, изделия и апаратура
(специализирани методи, технологии, системи,
сензори и устройства) за нуждите на научна секция № 7 „Специализирани сензори и устройства“
със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“. Документи – в института, София, бул.
Шипченски проход 67, отдел „Организация и
управление на човешките ресурси“, тел. 4626228.
9010
91. – Столичната общинска агенция за приватизация на основание чл. 30 ЗПСК обявява,
че през ноември 2013 г. са продадени следните
обекти: 1. помещение към трафопост (самостоятелен обект в сграда с идент. 68134.4089.186.2.1),
ж.к. Младост 4, до бл. 470, София, общински нежилищен имот, стопанисван от район „Младост“,
продадено на Албена Георгиева Джамалова за
52 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 2.
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идент. 68134.4083.272.2.1), ж.к. Младост
3, до бл. 376, София , общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Младост“, продадено на
Дженко Тончев Хамбарлов за 29 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена
от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 3. помещение към
трафопост, ж.к. Надежда 2, до магазин „Фантастико“, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Надежда“, продадено на
Георги Крумов Захариев за 6000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 4. помещение (канцелария на партера на вътрешното триетажно
крило), бул. Христо Ботев 72, София, общински
нежилищен имот, стопанисван от район „Възраждане“, продадено на Ангел Вакрилов Вакрилов за
49 000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС);
5. помещение към трафопост, ж.к. Дружба 2, до
бл. 411, общински нежилищен имот, стопанисван
от район „Искър“, София, продадено на Златина
Пройкова Пройкова за 5700 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС
(чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 6. помещение към трафопост,
ж.к. Дружба 2, до бл. 515, София, общински не-
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жилищен имот, стопанисван от район „Искър“,
продадено на Филип Александров Романов за
3000 лв., изплатени изцяло от купувача; сделката е освободена от ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС); 7.
помещение към трафопост (самостоятелен обект
в сграда с идент. 68134.4358.124.14.1), ж.к. Люлин
8, до бл. 806, София, общински нежилищен имот,
стопанисван от район „Люлин“, продадено на
Ценка Петкова Ангелова за 75 000 лв., изплатени
изцяло от купувача; сделката е освободена от
ДДС (чл. 45, ал. 3 ЗДДС).
9006
70. – Община гр. Болярово, област Ямбол,
на основание чл. 128, ал. 1 и 2 ЗУТ и Заповед
№ Із-2183 от 1.11.2013 г. на министъра на вътрешните работи съобщава, че е изработен проект
на ПУП – парцеларен план за изпълнение на
проект: „Изграждане на интегрирана система за
наблюдение по границата с Република Турция“,
през имоти по кадастралната карта на с. Шарково и с. Странджа и картата на възстановената
собственост на с. Воден, с. Крайново и с. Горска
поляна, община Болярово, съгласно приложения
проект на ПУП – парцеларен план. Проектът
на ПУП – ПП е изложен за разглеждане в Община Болярово, отдел „ТСУ“ в сградата на администрацията, ул. Д. Благоев 7. На основание
чл. 128, ал. 5 ЗУТ заинтересованите лица могат
да разгледат проекта и да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до
общинската администрация в едномесечен срок
от обнародването в „Държавен вестник“.
9035
17. – Община Кюстендил на основание чл. 28б,
ал. 4 ППЗСПЗЗ обявява на всички заинтересувани
лица, че е изработен помощен план и план на
новообразуваните имоти по § 4к, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗСПЗЗ
за имоти в местността Зад вакуумната фабрика,
землище на гр. Кюстендил, община Кюстендил,
приет с протокол от 13.11.2013 г. на комисията по
чл. 28б, ал. 2 ППЗСПЗЗ. В едномесечен срок от
обнародване на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят
писмени искания и възражения по плановете и
придружаващата ги документация до кмета на
община Кюстендил.
9012
40. – Община Несебър на основание чл. 128,
ал. 1 ЗУТ съобщава на заинтересованите, че на
основание чл. 110, ал. 1, т. 5 ЗУТ е изработен
проект на парцеларен план за обект „Улица“
от ПИ 53822.11.749, местност Герена, землище
с. Оризаре, за елементи на техническата инфраструктура извън границите на населените места.
Проектът касае обособяване на улица с площ
597 кв. м – продължение на съществуваща улица
с идентификатор по КК 53822.501.75, с цел осъществяване достъп до новообразувани УПИ от
имот с идентификатор 53822.501.749, собственост
на Пена Павлова Пенчева, Ченко Пенчев Пенчев,
Черню Стоянов Пенчев и Антоанета Стоянова
Димитрова. Проектът е изложен в сградата на
общинската администрация в стая № 36, ет. 3, тел.
0554/2-93-31. На основание чл. 128, ал. 5 ЗУТ в
едномесечен срок от обнародването в „Държавен
вестник“ заинтересованите могат да направят
писмени възражения, предложения и искания по
проекта до общинската администрация.
9036
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СЪДИЛИЩА
Административният съд – Бургас, на основание чл. 181, ал. 1 и 2 АПК съобщава, че е постъпило оспорване от Делян Иванов Иванов от
Бургас, ул. Патриарх Евтимий 15, ет. 1, против
Разрешение за отсичане на дълготрайна растителност № 80 от 11.10.2013 г. на заместник-кмета
на община Бургас по чл. 63, ал. 2 ЗУТ, с което е
разпоредено премахването и изкореняването на
22 бр. дървесни видове чинар (Platanus orientalis)
№ 3Б1, 3Б2 и 2Б3 – 3 бр.; шестил (Acer platanoides)
№ 8Б1 – 1 бр.; японска софора ( Sophora japonica)
№ 11Б1 – 1 бр.; чинар (Platanus orientalis) № 14А1,
14А2 и 14А3 – 3 бр.; чинар (Platanus orientalis)
№ 14Б1 и 14Б2 – 2 бр.; шестил (Acer platanoides)
№ 15А1 и 15А2 – 2 бр.; шестил (Acer platanoides)
№ 15Б1 – 1 бр.; японска софора (Sophora japonica)
№ 17Б1 и 17Б2 – 2 бр.; шестил (Acer platanoides)
№ 18Б1, 18Б2, 18Б3 и 18Б4 – 4 бр.; шестил (Acer
platanoides) № 19Б1,19Б2 и 19Б3 – 3 бр. По оспорването е образувано адм.д. № 2688/2013 г. по
описа на Административния съд – Бургас, което
ще бъде проведено на 27.01.2014 г. от 13 ч.
9020
Административният съд – Варна, ХХІІ състав,
на основание чл. 218, ал. 3 ЗУТ съобщава, че е
образувано адм. дело № 1357/2013 г. с предмет
на обжалване Решение № 799-5 от 19 декември
2012 г. на Общинския съвет – гр. Варна, с което е
одобрен на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА
във връзка чл. 129, ал. 1 ЗУТ и по предложение
на кмета на Община Варна с изх. № РД-12-9302/26
от 13.12.2012 г. подробен устройствен план (ПУП),
план за улична регулация на улици и поземлени
имоти за обекти – публична собственост (ПУР),
на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“, без квартали 20, 21 и 26, в т.ч. и схеми:
за електронни и съобщителни мрежи и съоръжения, за електроснабдяване, за водоснабдяване
и канализация, за газоснабдяване, сборна схема
на техническата инфраструктура, за вертикално планиране и транспортно-комуникационна
схема, в частта на имот с идентификатор 4190
съгласно оспорения ПУП, по оспорване на Иван
Димитров Желев и Мария Йорданова Желева.
Заинтересуваните лица могат да се конституират
като ответници в производството в едномесечен
срок от обнародване на съобщението в „Държавен вестник“ чрез подаване на заявление до
съда, което 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 да приложат писмени доказателства, удостоверяващи качеството на заинтересувано лице
на заявителя. Със заявлението е недопустимо да
се правят искания за отмяна на индивидуалния
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административен акт, както и за присъединяване
към подадената жалба на Иван Димитров Желев
и Мария Йорданова Желева.
9021
Административният съд – Враца, на основание чл. 218, ал. 1 ЗУТ съобщава, че е образувано
адм. д. № 643/2013 г. по протест на Окръжна
прокуратура – гр. Враца, против Заповед № 311
от 18.04.2005 г. на кмета на Община Враца за
частично изменение на ПУП (план за регулация
и застрояване) на част от кв. 176 по плана на
ЦГЧ гр. Враца с цел обособяване на нов УПИ
ХVІІ – общ. – за жилищно строителство със свободностоящо нискоетажно застрояване, и промяна
на страничната регулационна линия с УПИ ХІ3640. В едномесечен срок от деня на обнародване
на съобщението в „Държавен вестник“ заинтересованите лица могат да бъдат конституирани като
ответници в съдебното производство чрез подаване
на заявление до Административния съд – Враца,
по адм. д. № 643/2013, което 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. Делото е насрочено в открито заседание
за 30.01.2014 г. от 14 ч.
9017
Административният съд – Ловеч, на основание
чл. 218, ал. 1 и 2 ЗУТ съобщава, че е постъпила
жалба от Стефан Атанасов Стойков от Ловеч,
ул. Цачо Шишков 38, бл. Изгрев железничар, ап.
9, ет. 3, с която се оспорва Заповед № 1251 от
18.10.2013 г. на кмета на община Ловеч, с която
е одобрено изменение на подробен устройствен
план – план за регулация (ПУП – ПР) за урегулирани поземлени имоти ІІ-1281 и XI-1280 от
кв. 74 по плана на гр. Ловеч, с което вътрешната регулационна линия между урегулирани
поземлени имоти ІІ-1281 и ХІ-1280 от кв. 74
по плана на гр. Ловеч се провежда по имотни
граници на поземлени имоти с идентификатори
43952.513.1280 и 43952.513.1281 по кадастралната
карта на гр. Ловеч, по зелените линии, надписи
и означения съгласно приложения проект, който
е неразделна част от заповедта. Отреждането на
новообособените урегулирани поземлени имоти
ІІ-1281 и ХІ-1280 се запазва по сега действащ застроителен план „За жилищни нужди“, при спазване на устройствените показатели за жилищна
устройствена зона с преобладаващо застрояване
с малка височина Жм, въз основа на която е
образувано адм. д. № 283/2013 г. по описа на Ловешкия административен съд. Заинтересованите
лица могат да подават молби за конституиране
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като ответници по делото в едномесечен срок
от обнародване на съобщението за оспорване в
„Държавен вестник“.
9019
Административният съд – Пловдив, обявява,
че Калина Игнатова Згурова, Снежана Игнатова
Тенева, Михаил Анастасов Маламов, Анастас
Михайлов Маламов и Елен Михайлов Маламов са
оспорили Заповед № 178 от 18.09.2013 г. на кмета
на Община Лъки, с която е одобрено изменение
на ПУП – ПР за УПИ I-156, УПИ II-155, УПИ
III-153, 154, УПИ IV-162, УПИ V-163, УПИ VI-160,
УПИ VII-159, УПИ VIII – озеленяване, кв. 28
по плана на с. Борово, като от тях се образуват
нови УПИ I-156, УПИ II-155, УПИ III-153, УПИ
IX-162, 238, УПИ IV-162, УПИ V-163, УПИ VI160, УПИ VII-159, УПИ VIII-157, 158 за жилищно
строителство и озеленяване, УПИ X-154, 161, кв.
28 по плана на с. Борово, за което е образувано
адм. дело № 3395/2013 г., ХVІІІ състав. Заинтересуваните лица могат да се конституират като
ответници по делото в едномесечен срок от обнародване на обявлението в „Държавен вестник“
чрез заявление, което 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
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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
следва да се приложат писмени доказателства,
удостоверяващи качеството на заинтересувано
лице на заявителя. Дело № 3395/2013 г. е насрочено за 22.01.2014 г. от 13,30 ч.
9022
Бургаският районен съд, гражданска колегия,
І състав, призовава Стефанос Емануил Мавридакис, роден на 24.02.1971 г., гражданин на Гърция, с последен известен адрес гр. Атина, окръг
Атика, Платания, Канея, сем. част № 17471/4, да
се яви в съда на ул. Александровска 101 в съдебно
заседание на 16.01.2014 г. в 13,45 ч. за връчване на
искова молба и приложенията към нея ведно с
разпореждането от 14.05.2013 г. на БРС, по гр. д.
№ 3698/2013 г., образувано по иск по чл. 49 СК
на Даниела Сотирова Мавридакис, Бургас, ж.к.
Изгрев, бл. 55, вх. 5, ет. 3.
9023
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